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ٔما بعد  امحلد     لق هللا و  وحصبه ،  ٔرشف  ىل    : و الصالة والسالم 
    
دد من       كر القحطاين و  ٔيب  فهذا تفریغ ملناظرة قامت بني الشیخ الفاضل 

دة  كفر املرشكني « الطالب ، حول قا   ...و بعض املسائل املتعلقة هبا » من مل 
ٔمهیهتا و كرثة ما هبا من الفوائد       ٔفاضل تفریغها نظرا  و قد طلبت من بعض ا

اظرة قمية مثینة ، و  هتا م ٔلف ق يف حمتواها ، ف واملسائل ، ومقت مبراجعهتا و التدق
ح  ٔن یف بريا ، عىس هللا تعاىل  ٔن یعتنوا هبا اعتناء  ٔنصح ٕاخواين طالب العمل  ٕاين 

لهيم ف  ٔشلك  ىل دمحم و  وحص همه  هلم هبا ما    .بهو صىل هللا 
  

تاذ: وكتبُه  ٔس د النحو ٔبو ا   - حفظه هللا - يز



  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  

وھو أن ھذا الموضوع ھو من موضوعات  األصل األول أیھا األحبة؛ :الشرعي العام
ھا ألنھ یترتب علیھ الحكم بإیماٍن أو كفر، وھو یتعلق بمسائل االعتقاد بل ومن أھمِ 

ف األول األسماء واألحكام التي ھي من أھم مسائل أصول الدین والتي وقع فیھا الخال
عتقاد من أصول الدین التي یترتب علیھا االفي ھذه األمة، فإذا كانت ھي من أھم مسائل 

كان أصًال یترتب علیھ إذا  القرآن والسنة؛ بذكره وبدالئلھِ  حَ فَ طْ اإلیمان والكفر فال بد أن یَ 
ن یَ بھا وأتأتي بذكره السنة في أظھر صورِ  ،اإلیمان والكفر فال بد أن یأتي بذكره القرآن
 ))4/3( الفصل في الملل واألھواء والنحل( طرق إستدالالتھا، ألنھ كما قال ابن حزم في

ابھ؛ من ظن أنھ یطلع على كتاب هللا ما لم یطلع علیھ النبي وال أصحفإنھ : "وفي غیره
ض لم یذكر في القرآن والسنة الذي یقول وهللا ھذا الناق" ر باإلجماعافِ ب بل كَ اذِ فإنھ كَ 
  .ھ الشیخ دمحم بن عبد الوھاب ھذا كافرقال ولكن

  

ر الداللة كسائر النواقض كان ناقًضا سیدل علیھ الكتاب والسنة في أبلغ صوإذا  نعم
  .األخرى

؛ ناقض، القرآن كلھ دال على تكفیر المشركین ضیة مظاھرة أعداء هللا ق، الشرك با
  المسلمین؛ القرآن والسنة دالة داللة ظاھرة على ومعاونتھم

لحكم بغیر ما أنزل هللا والتحاكم إلى غیره؛ كفر وناقض األدلة ظاھرة، إذن كفر من لم ا
یكفر المشركین،إذا كان أصًال ثابتًا فال بد أن یؤخذ من الكتاب والسنة، ألن مسائل 
االعتقاد البد أن تؤخذ من المصدرین وبفھم سلف ھذه األمة، لماذا أنا أقول ھذا؛ من اآلن 

تفق ما نستدل بأي عالم من أئمة الدعوة النجدیة، وال من العلماء في ھذا المجلس ن
  .نستطیع اعرفوا ان ھذا لیس بأصل قلتم ال وهللا ماإذا  المعاصرین،
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قلتم وهللا ما نستطیع ھذا لیس بأصل، أصل لم یدل علیھ الكتاب والسنة ولم یأت إذا  جید،
وھذا كتاب هللا بین أیدینا  ل على هللاقلتم ال وهللا نتوكإذا  بھ سلف ھذه األمة فلیس بأصل،

مسائل وكتب االعتقاد ومصنفاتھ والسالم وكالم السلف األوائل، وسنتھ علیھ الصالة 
كثیرة و الحمد وذكر فیھا ھذا الناقض لكن بالطریقة العلمیة الشرعیة التي یترتب 

  .علیھا األحكام الصحیحة، ھذه رأًسا إن شاء هللا تعالى متفقین علیھ
نعم لكن نتكلم بكالم األئمة النجدیة وإذا خالف ھذا الكالم الكتاب والسنة :  أحد االخوة

  .نرده، كلنا تعلمنا عن طریق المشایخ الي نقلوا عن أئمة الدعوة النجدیة
جدد بھم ھذه  هللا، ندنا، أئمة الدعوة النجدیةھذه من اإلشكالیات التي ع: الشرعي العام

ین؛ لكن ھذه مسائل األصول التي یقف طالب العلم فقط على النقل الملة وأقام بھم ھذا الد
ھذه عرفنا  ،سلیمان بن سحمان وعبد اللطیف بن عبد الرحمن الوھاب أو لمحمد بن عبد

إشكالیة عمیقة جدا؛ وھذا ال یجوز لھ شرًعا أن یتحدث ألن اصًال أھل العلم اختلفوا في 
فقط فالن، یعني الشیخ دمحم قال  عتقادكاكنت أنت قلدت في إذا  صحة اعتقاد المقلد؛

وصفة الكفر بالطاغوت كذا كذا، ھذا الي اقتصر علیھ أنت اقتصرت في اعتقادك على 
ھذا النقل فھو مختلف في صحة اعتقادك أنت، ألن القضیة خطیرة، انا رأیت وناقشت 

أن یظفر إخوة أن یظفروا بكلمة ألئمة الدعوة النجدیة أو ألحمد الحازمي أحب إلیھ من 
  .بحدیث في صحیح البخاري وفي صحیح مسلم

  ھو قال ھذا؟: أحد األخوة
  .أقول في بعض األحیان: الشرعي العام

انا تعلمت على كتب الشیخ علي خضیر، الشیخ علي الخضیر كل الي، كل : أحد االخوة
  .كتبھ ینقل دائما إجماعات األئمة

یر؛ ھو أستاذ ھذه المسألة وحقیقةً میزة الشیخ علي الخض ،طبعًا شیخنا: الشرعي العام
الناظر فیھا والمتفنن، طریقتھ یعني تقریره ونتیجتھ إجماعیة، لكن الطریقة التي یثبت 
بھا ھذه المسألة ھي محل نظر، دائما شیخنا یعني الكتب تملى فقط بنقول أئمة الدعوة 

میة خاطئة النجدیة، وتفرغ من النصوص الظاھرة وكالم األوائل، ھذا یولد طریقة عل
فالشیخ علي الخضیر طبعًا ھو كان بجوارنا في السجن وھذه المسألة بحثت ، عند المتلقي

وسلیمان  رفة التي فیھا علي الخضیر وأحمدأكثر من مرة، یعني ھو كان بجوارنا في الغ
العلوان كلھم في ھذه الغرفة، وكانت مناظرات تعقد من أجل ھذه المسائل،، وتحدث عن 

  .لشرعي من العاذر بالجھلقضیة الحكم ا
  .لكن حضرتك غالبًا ما أئمة الدعوة أن تستشھد بأحادیث: احد االخوة

  .أنا أقول أئمة الدعوة ما أخطأوا: الشرعي العام
، ومثًال في بعض استدالالتوحتى ھم في نقوالتھم ینقلوا آیات وأحادیث : حد االخوةأ

  .المسائل یذكرھا كقول بدون دلیل
حن نرید ان نقتصر على ھذه األدلة، نرید أن ننطلق منھا إن شاء هللا ن: الشرعي العام

  .تعالى ألن فیھا من الخیر والبركة وأنا اصال ماتركت شیئًا
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لیس معنى أنھ ال یذكر الدلیل أنھ الیوجد دلیل؛ المنتشر ان الیوجد دلیل : حد االخوةأ
الوھاب لم یذكر دلیل في  على الناقض الثالث من القرآن والسنة ألن الشیخ دمحم بن عبد

  .ھذا الناقض الثالث
  

لم یذكر ھذا الناقض دمحم بن عبد الوھاب الیوجد دلیل، لكن ھناك إذا  ھو: الشرعي العام
  .من ذكره قبلھ

الشاھد یا أیھا األحبة؛ فإذا نحن اتفقنا إن شاء هللا تعالى على أننا ننطلق من النصین 
ھل العلم ذكروا االعتقاد یؤخذ من المصدرین والمصدرین، یعني ھذه مسائل اعتقاد وأ

شرح أصول االعتقاد لاللكائي، خلق افعال العباد (وكذلك كالم السلف وھو كتب طافحة 
لإلمام البخاري، كتب اإلیمان ألبو عبیدة قاسم السالم، اإلیمان ألبي بكر بن أبي شیبة، 

مان الدارمي، الرد على الرد على بشر المریسي لعثمان الدارمي،الرد على الجھمیة لعث
ھذه الكتب التي یمكن أن تتعامل معھا في ضوء ھذا الناقض الذي ) الزنادقة لإلمام أحمد

فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء { : یقول ألن هللا، -نزاع عند المعاصرین-حصل فیھ ھذا النزاع 
ُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا ِ َوالرَّ َّ ِ َواْلیَْوِم اْآلِخرِ فَُردُّوهُ إِلَى ا   ]59: النساء[} َّ

المقدمة الثانیة یا أیھا األحبة؛ وھي أن ھذا الناقض حكم شرعي من لم یكفر المشرك 
قلنا إنھ أصل إذا  والكافر أو شك فیھ فھو كافر، طیب ھذا الحكم البد أن یكون لھ دلیلھ

رق الناس أنا أتحدث عن یترتب علیھ إیمان وكفر، والبد أن یكون دلیلھ ظاھر، ھنا افت
   .الواقع المعاصر

  
  .لیس باعتبار لألئمة والسلف، باعتبار المعاصرین: أحد اإلخوة

  
باعتبار المعاصرین،جید، افترقوا في ماذا؛ في تحدید الدلیل الشرعي : الشرعي العام

لھذا الحكم أو الناقض، اختلفوا في تحدید الدلیل الشرعي لھذا الحكم والناقض، نحن 
ة علم ودعاة ومسلمون ما الواجب الشرعي في معرفة ما یصلح أن یكون دلیًال كطلب

واعتباره وما الیصلح أن یكون دلیًال وإلغاؤه، ھذا ھو موضوع علم أصول الفقھ؛ وھو 
باب دقیق جدًا یسمى عند أھل العلم یعني یندرج ضمن باب القیاس وھو مسالك العلة، 

وھو مسالك -فقھ؛ باب مسالك العلة، ھذا الباب ھذا باب دقیق وھو أھم أبواب أصول ال
ومعرفة استنباط  االجتھادأن ضبطھ وإتقانھ ھو آلة  -رحمھم هللا–یقول أھل العلم  -العلة

  . األحكام من دالالتھا
  

  مسالك العلة؛
الدلیل، العلة، السبب، الوصف المؤثر (یعني أنا كیف أعرف  ؟ما معنى مسالك العلة
  : عدة طرق أبرزھا وأھمھا) یھ الحكمالذي ینبني ویترتب عل

وھذه أفضل الطرق لتحدید العلة والوصف  -عند األصولیین-طریقة السبر والتقسیم 
  .المؤثر الذي یترتب علیھ الحكم
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: ھلكت، قال: فقال ’ جاء إعرابٌي للنبي :أبي ھریرة حدیثالذي جاء في الصحیحین من 
عتق رقبةأو  بالكفارة، ’ أمره النبيجامعت أھلي في نھار رمضان، ف: ما أھلكك، قال

ھنا أھل العلم قالوا الكفارة حكم شرعي ، اصیام شھرین متتابعین أو إطعام ستین مسكین
  ؟ترتب على ماذا

على الجماع في نھار رمضان، علة الحكم الجماع في نھار رمضان؟ أنا : أحد اإلخوة
  .أسأل ال أجیب
ة ھو أنھ أفطر في نھار رمضان، فكل طیب، مالك قال ال، وصف العل: الشرعي العام

من شرب أو أكل فإن علیھ عتق رقبة أو صیام شھرین متتابعین أو اطعام ستین مسكینًا، 
أحمد وابو حنیفة والشافعي قالوا ال؛ العلة لیست إفطاره، العلة ما ھي؟ ِجماعھ العلة 

  .الجماع ولیس الفطر
تحدید العلة والوصف المؤثر في  اآلن نالحظ اآلن یوجد خالف، مبناه على ماذا؟ على

  ترتب الحكم، طیب أنا كیف أعرف ماھو القول الصحیح؟
  طیب یأتي آخر ویقول أل، ھو كفارة ألنھ أعرابي، ھل ھذا یصلح؟

  .طیب ھذا وصف موجود في الرجل نفسھ، لكنھ لیس مؤثًرا
ھكذا ألیس فالنبي أراد أن یغلظ علیھ، ممكن أن یقال  رجل قال ألنھ كان في زمن النبي،

  كذلك؟
لیس صحیًحا لماذا؟ ألنھ وصف من خالل أدلة الشرع غیر مؤثر؛ وال یمكن للشرع أن 
یبني علیھ حكًما، الحظ من ھنا أصول الفقھ یضع سیاج حمایة للنصوص الشرعیة 

  .للتعامل معھا؛ ولھذا یحرم على المفتي أن یفتي إال بعد تعلم أصول الفقھ
أتعرف ناسخ : دخل مسجدًا ووجد رجًال یفتي، فقال لما -رضي هللا عنھ-لھذا علي 

محكمھ من متشابھھ؟ : ال، قال: ال، قال مجملھ من مبینھ؟ قال: القرآن من منسوخھ؟ قال
  .ال، قال فاجلس أخزاك هللا فإنھ ال یحل لك: قال

ل دقیقة، لیست المشكلة أنا قد لماذا؟ یتحدث في القرآن یعني مسائل ظاھرة في مسائ
الحكم، لكن المناط ھو الذي اختلف فیھ؛ وبالتالي أنت قد تضطرب واآلخر  فياوافقك 

ینضبط؛ ألنھ حدد المناط والعلة الشرعیة المعتبرة، فھنا الحكم مبني على وصٍف مؤثر، 
ھنا قضیة من لك یكفر المشرك فھو كافر، حكم والبد أن ینبني على وصٍف شرعي، 

علة نھ الجماع ألنھ ھو الوصف الشرعي أو الأ ؟ماذا أنھ طبعًا مثال فقھي سابق الصحیح
بكفارتھ؛ ألن مالك عنده أصل یسمى التنقیح بالزیادة، ھو  التي جعلتھ یعني یحكم النبي،

فطار، لكن مالك یأخذ األحوط جماع وإفطار، مالك عنده األصل ماذا؟ أخذ األحوط؛ فاإل
الِجماع ألنھ وصٌف ستقراء النصوص أن ھذا ھلك بناًء على الوصف المؤثر من خالل إ

  .وعلى ھذا جمھور أھل العلم) الِظھار، النكاح، الطالق(ترتبت علیھ أحكام كثیرة 
معذرةً یا إخوة قد یكون الكالم نوًعا ما عمیق لكن البد ھذه قضایا مھمة جدًا ما -ھنا 

 ھناك مناطات محتِملة لھذا الحكم -نستطیع أن نِردھا أو أن نصدُر منھا إال بھذا اإلیراد
  من لم یكفر المشرك فھو كافر، لماذا؟: منھم من یقول
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ألنھ لم یكفر بالطاغوت ومن لم یكفر بالطاغوت لم یصح إسالمھ؛ ألنھ شرط في : قال
  .صحة اإلسالم، ھذا مناط؛ مناط محتمل

ألن الذي الیكفر المشرك لم یفھم التوحید : ال؛ یأتي بمناط آخر، یقول: بعضھم یقول
  )التوحید لم یفھم: بھذا النص(

  !جاھل التوحید لم یدخل في اإلسالم ولم یعرف الدین فكیف یدخل فیھ
ھذا مسلم ھو یسمي المشرك مسلًما، ففي ھذا  ان الذي یقول: مناط ثالث محتمل یقول

فھذا كفر ھذا : قال! تغییر لألوضاع الشرعیة؛ هللا سمى ھذا مشرًكا أنت تسمیھ مسلًما
مناطات محتملة، یعني تحتمل أن تكون دلیًال لھذا  كان مناط ثالث، یعني محتمل كلھا

  .الحكم
 ¸ ھو كافر ألنھ یرد حكم هللا، هللاأن الذي ال یكفر المشرك : مناًطا رابعًا ماذا یقول؟ یقول

  . حكم بكفر المشرك، وھو یعرف حكم هللا ثم یرده، ھذا مناط رابع محتمل
  ا تحقیقھ واضح شیخي؟ یجب طیب اي ھذه المناطات أصح؟ ھذا الذي یجب علینا شرعً 

  ، بطریقة ماذا ؟شرعا تحقیقھ علینا
  یقولون ماھو السبر والتقسیم؟ م السبر والتقسیم، أھل العل

ختبارھا، التقسیم ھو حصر العلة، سبرھا إالسبر والتقسیم؛ قالوا ھو حصر العلل و
  . اختبارھا

لیس جید، یأتي بِعصى العرب قدیًما تجمع العصى تسبر عصى جید ینكسر ھذا سبر ھذا 
  .ثانیھ سبر ھذا عصى جید ھذا یمكن أن یستعمل، ھذا ھو السبر

التقسیم ھو أن تجمعھا وتحصرھا األوصاف والعلل المناسبة؛ ثم سبرھا فاستعمال 
  .الصالح منھا وإلغاء الغیر صالح

  :طیب نبدأ بھذا واحدة واحدة
ألنھ لم یكفر بالطاغوت؛ ھل مسألة أن الذي ال یكفر المشرك ھو كافر لماذا؟ : أوال

  یصلح أن یكون ھذا دلیًال؟
ما صفة الكفر بالطاغوت؟ الذي ال یصح الكفر بالطاغوت إالبھ؛ یعني متى : نقول أوال

یقال أن فالنًا كفَر بالطاغوت كفًرا صح بھ إسالمھ، فالبد من تحدید ھذا المفھوم ألنھ اسم 
الشرعیة ومعانیھا ومایترتب علیھا من  ذم االعراب بعدم معرفة االسماء ¸ شرعي، وهللا

ُ {حكم هللا  َّ   ]97: التوبة[} اْألَْعَراُب أََشدُّ كُْفًرا َونِفَاقًا َوأَْجدَُر أَالَّ یَْعلَُموا ُحدُودَ َما أَنَزَل ا
  اسم شرعي لھ حده؛ ماھو حده؟: الكفر بالطاغوتف

ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْقَىٰ فََمن یَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َویُْؤِمن بِ {: یقول ¸ هللا َّ : البقرة[} ا
256[  

َ َواْجتَنِبُوا الطَّاُغوتَ { َّ ُسوًال أَِن اْعبُدُوا ا ٍة رَّ   ]36: النحل[} َولَقَْد بَعَثْنَا فِي ُكّلِ أُمَّ
  

  إذن ماھو اجتناب الطاغوت؟
  ؟و الدلیلقدكان لكم اسوة حسنةأنت تسأل السؤال ھذا ھ: أحد االخوة
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  )المجلس للمذاكرة یعني نطرح كلما یرد على الخاطر: (الشرعي العام

  صحیح؟ حده یعني كیفیة الكفر بالطاغوت وما ھو: احد االخوة
ماقلت ما ھي صفة الكفر بالطاغوت؛ نعم، الحظ انا سألت سؤال دقیق، : الشرعي العام

الكفر بالطاغوت؟الشرط ما ھو شرط : ما ھو شرط مایصح بھ الكفر بالطاغوت؟ بمعنى
  حققھ صار كافًرا بالطاغوت؟إذا  الذي حین یقال أن فالنا

  من باب المذاكرة؛ ماھو رأیكم؟
 قالوا إذ معھ والذین إبراھیم في حسنة أسوة لكم كانت قد (:  یاشیخ یقول هللا: أحد اإلخوة

 العداوة بینكمو بیننا وبدا بكم كفرنا هللا دون من تعبدون ومما منكم برآء إنا لقومھم
  )وحده  با تؤمنوا حتى أبدا والبغضاء

  
  احسنت، طیب
إمام الملة وإمام أھل التوحید، وھو أبرز صور الكفر  -علیھ السالم-اآلن إبراھیم 

لكن اآلن ھل ھذه اآلیة یمكن أن یستنبط منھا حكم شرطي؟ انتم  -أعلنھا-بالطاغوت 
الحكم غة الشرطیة یعني ،الصیدیدةفي األصول أن صیغ األحكام ع تعرفون یا إخوة

  الشرطي ما صیغتھ؟
  ...قول باللسان واعتقاد بالجنان: أحد األخوة

مثال الوضوء شرٌط في صحة الصالة كیف فھمنا ، الحكم الشرعي ال ال: الشرعي العام
ھذا أنا استدل بھا على حكم شرطي، جملة شرطیة ل" ال صالة لمن ال وضوء لھ"ھذا 

ھذا الدلیل؛ غایة ما استدل بھ على وجوب الصالة، لكن  )الصالة واقیموا(: لكن األمر
ھل ھو یدل على شرطیة من خالل ھذا الدلیل فقط؟ ال ما تستطیع؛ ألن الصیغ الشرطیة 

كام في االح(عند األصولیین معروفة مذكورة أوسع من تكلم فیھا ابن حزم في كتابھ 
) قواطع األدلة(ذلك السمعاني في مھم جدا في مطالعتھا وك والشوكاني )أصول األحكام

  .ذكر صیغ األحكام الشرطیة؛ كیف یُفھم الحكم الشرطي
طیب اآلن الدلیل الذي أوردتموه، انا ارید مثال شرط الكفر بالطاغوت، ھل ھذا الدلیل 

  .یمكن أن یستدل بھ على شرطیة ھذه األعمال لیصح صفة الكفر بالطاغوت
، )حتى تؤمنوا با وحده: (ماقبل حتى قالبمان بھ علق اإلی عز وجل¸هللا : أحد اإلخوة

یعني سیدنا إبراھیم یفعل ھذا كلھ مع قومھ؛ حتى یؤمنوا با وحده فإذا لم یفعلوا ھذا كلھ 
  سیكفر بھم

: یقول¸ طیب ھذا شيء آخر شیخنا،اآلن الحظوا الكفر بالطاغوت، هللا : الشرعي العام
إذا  ما ھي الصفة التي، )ا هللا واجتنبوا الطاغوتولقد بعثنا في كل أمة رسول ان اعبدو(

  .حققھا كفر بالطاغوت؟ الشرطیة
  ؟ اجتنابھ: أحد اإلخوة

  االجتناب، ما ھو االجتناب؟: الشرعي العام
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مثال ھذه اآلیة التصلح أن تحدد المعنى الشرطي في الكفر بالطاغوت، لماذا ألن ھنا 
وھو غایة ما یدل علیھ الوجوب جاء في صیغة المدح، جاء في صیغة مثال األمر 

والفرضیة، فرض أنك تظھر كفرك بالطاغوت وأن تكفرھم، لكن ھل یصلح أن تكون 
دلیال على الشرط؟ماتصلح عند جمیع األصولیین، لماذا؟ ألنھا لیست على صیغة 

  وبدا بیننا وبینكم العداوة والبغضاء: (شرطیة؛ والدلیل على ھذا أنھ قال
ھي ي لیست شرًطا، إبداء العداوة للكافر واجب، لكن ھل ھل ھي شرط؟ باإلجماع ھ

ولھذا أذن للمستضعفین أن یسكتوا عن دینھم وال شرط في صحة اإلسالم؟ باإلجماع، 
  یظھروه، والكفر ال یستباح إال باإلكراه فقط

ھذا ممكن یكون استثناًء بعد حكم یاشیخنا؟ ھذا الذي في دار الكفر أُذن لھ : أحد اإلخوة
  .ظھر العداوة ھذا ممكن یكون استثناء بعد حكم شرطأن ال ی

  
  من رأى منكم منكرا،:  ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي : الشرعي العام

منكًرا ھنا نكرة في سیاق اإلثبات فیعم كل منكر من الكفر وما دونھ، من رأى منكم 
  )فلیغیره بیده، فمن لم یستطع فبلسانھ، فمن لم یستطع فبقلبھ منكًرا
ھو آثم  ¸ رأى الكفر فأنكره بقلبھ؛ باإلجماع مسلم، طیب ھو لم یظھر؛ آثم عند هللا رجل

  .عند هللا
  وإن لم یستطع؟: احد اإلخوة

  .وإن لم یستطع معذور: الشرعي العام
  ھذا استثناء بعد حكم؟: أحد اإلخوة

فر یبرر ر بعدم االستطاعة؟ ھل الكرَ بَ حتى لو قلنا لم یستطع؛ ھل الكفر یُ : الشرعي العام
باالستضعاف؟ باإلجماع ال؛ الكفر ال یبرره إال اإلكراه، حتى لو كنت مستضعفًا مایجوز 
انك تكفر؛ مایجوز شرًعا إال باالكراه؛ یعني السیف فوق رأسك أو كما فسره أھل العلم 

  فصلوا فیھ
  على حسب اإلكراه: أحد اإلخوة

بل حتى لو لم یكن لكن عند االستضعاف یبرر السكوت شرًعا؛ : الشرعي العام
  فسكت عن إنكار الكفر لكنھ یعتقده مستضعفًا

  .ولكن ھو أصًال محلھ عمل القلب: أحد اإلخوة
نخلص من ذلك أن إظھار العداوة لیست شرًطا في صحة الكفر : الشرعي العام

  .من فرضیاتھ -من خالل ھذا الدلیل-بالطاغوت؛ بل ھي واجٌب من واجباتھ، وفریضة 
اثبت أن الكفر بالطاغوت، ارید الصفة الشرعیة التي تدل على أن ھذا  لكن انا ارید ان

  من أفعال الكفر؛ شرٌط في صحة الكفر بالطاغوت؟
حضرتك انت قلت أنھ واجب والعلماء فسروا قالوا الواجب ھو؛ منھ ماھو : أحد اإلخوة

كلفظ -واجب؛ ومنھ ماھو شرط؛ ومنھ ماھو ركن؛ وكلھم یدخلون في لفظ الواجب 
الشرط الذي تفوت بفوات الماھیة والركن الذي تفوت ماھیة العبادة ولكن : فقالوا -بواج

  .فاتوا تفوت بفواتھم الماھیة، ولكن یختلفواإذا  یختلف، اإلثنین یشتركوا في أنھم
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الوجھ الذي نحن فیھ ھل ھذا ھو واجب مثلما حضرتك تقول من الواجب الذي تركھ یأثم 
  ة؟أم تركھ تفوت بفواتھ الماھی

ھذا الذي ذكرتھ اآلن الصفة الثانیة ھي الشرطیة ھذا الیُفھم من ھذا : الشرعي العام
  البد من دلیل آخرإذا  الدلیل فحسب،

  لماذا ال یُفھم منھ فحسب؟: أحد اإلخوة
طیب من باب المذاكرة حتى الننسى إن شاء هللا تعالى، طیب یورد مثل : الشرعي العام

أیًضا ھذا یرد علیھ ما ورد على اآلیة األولى، أمر ھذا وأمر ، قل یا أیھا الكافرون: دلیل
غایة ما یدل علیھ الوجوب، ال یمكن أن یُفھم فقط على شرطیة، ما صفة الكفر 

إذا قلت ماصفة الكفر بالطاغوت ماذا یستطیع ، بالطاغوت؟ اسم شرعي قطعًا البد منھ
  اإلنسان أن یقول؟

ن عبد الوھاب وعامة صفة الكفر قال الشیخ دمحم ب: عامة اإلخوة یقولون
اعتقاد بطالن عبادة غیر هللا والبراءة منھا وتكفیر أھلھا ومعاداتھم طیب ما :بالطاغوت
ما ھو الواجب منھ وما ھو الشرط الذي ال یصح إال بھ؟ نحن كما قلنا و دلیل ھذا؟

سماء ومن جملتھا قطعًا األوعلم آدم األسماء كلھا : یقول ¸ األسماء الشرعیة؛ هللا
  .حتى القصعة والقصیعة: الشرعیة، ابن عباس یقول

نى اإلیمان والكفر والشرك ونحوه؛ معقولة عُِلم آدم القصعة والقصیعة ولم یفسر لھ مع
: معاذ هللا، ولھذا نُھي عن اتباع غیرھا؛ ألن األسماء الشرعیة الشرع جاء بتفسیرھا

إن ھي إال اسماء (: غیر أسمائھ ولھذا ذم هللا من لم یتبع، )علم آدم األسماء كلھاو(
  ).إن تتبعون إالالظنتموھا ما انزل هللا بھا من سلطانسمی

طیب ھذا االسم الشرعي ماتفسیره في القرآن؟ اجتناب الطاغوت الكفر بالطاغوت 
  .ماتفسیره في القرآن؟ قطعًا القرآن جاء بھ

صلح أن یكون مناًطا؟ طبعًا یا إخوان كلنا على أصل ماذا، نذھب الى المناط األول ھل ی
وھو قضیة الذي ال یكفر المشركین ھو كافر ألنھ لم یكفر بالطاغوت، ماھي الصفة 

  الشرطیة للكفر بالطاغوت؟
  

ذكر صفة الكفر بالطاغوت وبأبلغ صور البیان والشرح في سورة الزمر، هللا  ¸ هللا
أن ( ي بعدھا مباشرةفجاء التفسیر القرآن ،)والذین اجتنبوا الطاغوت(: تبارك وتعالى قال

، )أن یعبدوھا وأنابوا إلى هللا(؛ كیف اجتنبوه؟ )والذین اجتنبوا الطاغوت(، )یعبدوھا
لھم : اجتنبوا الطاغوت كیف اجتنبوه ما عبدھا، وأناب إلى هللا موحد ملتزم بأوامر هللا

  )فبشر عباد(البشرىً 
إلى هللا وتوجھ إلى هللا جعل البشرى لمن اجتنب الطاغوت بأن ال یعبدھا وأناب  ¸ فا

  .أن ھذا لھ مطلق البشرى ¸ بعبادتھ فقال هللا
ھنا مامعنى یعبدھا؟أن یصرف إلیھا شیئًا ، )والذین اجتبوا الطاغوت ان یعبدوھا(الحظ 

 ،؛ كأن یتحاكم إلى الطاغوت ھذه عبادة صرف عبادة كأن یعبده¸ من انواع العبادة 
اءت فیھا بذاتھا أدلة ظاھرة أدلة واضحة، طیب، كأن یناصره، الحظ كل ھذه ج ،یعظمھ
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من -ھل جاء في صفة الكفر بالطاغوت التي ھي من شرطھ تكفیر عین المشركین؟ 
  یعني اعتبارھا شرًطا لصحة الكفر بالطاغوت؟ -خالل ھذه اآلیة

  لم تكن شرطا فكیف تأتي في مسائل التوحیدإذا  :أحد اإلخوة
واآلن یاشیخنا كل من یتكلم أكثر -قلنا أن المناط إذا  ننعم ولكن أقصد اآل: الشرعي العام

  -من یتكلم عن ھذه القضیة ماذا یقول المناط وأنھ لم یكفر بالطاغوت
  .حضرتك ذكرت اآلیة الثانیة أیًضا: أحد اإلخوة
  سنأتیھا لكن اآلن نبدأ واحدة واحدة: أحد اإلخوة

أن  -یخ اإلسالم في منھاج السنةكما قال عبد الرحمن الذي نقل قول ش-أھل العلم قالوا 
  .أھل السنة یقولون ما لھم وما علیھم، وأھل األھواء ال ینقلون إال ما لھم

نحن نعرف كل ما ذكره أو ماھو محتمل، وما ھو محتمل أن یكون مناًطا، فھنا ھل ذكر 
  تكفیر عین المشركین شرٌط في الكفر بالطاغوت أو في صفتھ؟

  .نعم: أحد اإلخوة
  .طب ائتني بالقران: عامالشرعي ال
  )كفرنا بكم: (أحد اإلخوة

  طیب ھذا ماذا قلنا؟: الشرعي العام
  .قلنا لیست شرط: أحد اإلخوة

لم، قضیة علمیة یجب ما یمكن أن نستدل بھا كإثبات شرطیة، ھذا ع: الشرعي العام
ًضا الیصلح أن تثبت أن تكفیر عین المشركین أی، )قل یا ایھا الكافرون(اثباتھا بدلیل 

أنا أریدھا بصیغة  )قل یا ایھا الكافرون(شرط في صحة الكفر بالطاغوت ألنھا أمر 
  .شرطیة

أن ما أتى نبي إال وكفر المشركین،  ،بصیغة شرطیة تستفاد منھا حضرتك: أحد اإلخوة
  وھذا ما أجمع علیھ األنبیاء والرسل ألنھم كانوا یكفرون القوم فھذا یستنبط منھ؟

  
  اآلن المناط قضیة الكفر بالطاغوت، ما ھي صفة الكفر بالطاغوت؟ لكن: الشرعي العام

  .عدم صرف عبادة للطاغوت: أحد اإلخوة
  تمام: الشرعي العام

یأتي بال إلھ إال هللا یأتي  في القرآن ¸ حضرتك قلت ما المناط ھنا؛ هللا: أحد اإلخوة
شھد هللا انھ (، ھ إال هللابلفظھا وبعض األحیان یأتي بمعناھا، یعني یأتي باللفظ یقول ال إل

ھذا بالنص، وبعض اآلیات تأتي بمعنى ال إلھ إال هللا، فنجعل ھذه مما ھو ، )ال الھ اال ھو
فیما ثابت معنى ال إلھ إال هللا، وما قبل حتى ھو فیما ثابت ال إلھ الذي ھو ال إلھ معبود 

معنى ال إلھ إال هللا، وأتت بحق إال هللا، ومابعد حتى ھو فیما ثابت إال هللا، وھذا ھو فیما 
بأن اآلیات كثیرة تأتي بمعنى كلمة  -حضرتك طبعًا أعلم مني في ھذه المسائل -كثیًرا

  .التوحید، ال یشترط أن تأتي بنص كلمة التوحید أال ھو اللفظ ال إلھ إال هللا
 ني الكلمة؛ التي ما یحتاج إني أقفحسنت ھذا شیخنا في االستدالل بمعأ: الشرعي العام

فیھا إلى نص، ولكن اوًال من مقصود الشریعة ومن عدة النصوص وبطرق االستدالل 
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قضیة طرق االستدالل المعروفة كالمطابقة كالتضمن وااللتزام، أنا أستطیع أن أخرج 
البد كما قلت  انتیجة شرعیة، لكن ھذا الموضوع إیمان وكفر؛ یعني المخالف كافر، إذً 

رعیة ظاھرة، ھنا قالوا الذي ال یكفر المشركین ھو كافر؛ في البدایة أن تدل علیھ أدلة ش
لماذا؟ ألنھ لم یكفر بالطاغوت، ما الذي جعل عدم تكفیر المشركین ھو من الكفر 

  بالطاغوت الشرطي الذي ال یصح إال بھ؟ اعطونا دلیل
دلیل یدل على شرطیتھ أدلة على فرضیتھ ووجوبھ من خالل آیات واضحة وال أحد 

  .كن شرطیةیخالف فیھ، ل
انت قلت ھذا بمثابة ال إلھ، اآلن ما قبل حتى بمثابة ال إلھ وما بعد حتى إال : أحد اإلخوة

  هللا،
  أترك الشیخ یكمل لنا المناطات ثم بعدھا ھو سوف یأتي بالدلیل: أخ آخر

ھو فعال لیس بشرط ال اقول انا؛ الذي لم یكفر المشركین لیس إذا  حتى: أحد اإلخوة
  .تبكافر بالطاغو
یوجد ناس  اتحدث انا ال یفھم كالمي،سیكون منھ ماھو بشرط لكن : الشرعي العام

یقولون ان الذي الیكفر الكافر ھو كافر بعینھ ألنھ لم یكفر المشرك، لكن ھذا الباب ماذا، 
  .لكن أقصد ھل ھذا المناط یصلح؟ ال، الیصلح

مشركین شرطٌ في صحة الكفر أوًال اآلن استفدنا أنھ لم یأت دلیٌل یبین أن تكفیر عین ال
بالطاغوت، یا أخوة ولكم في كتاب هللا السنین الطوال إن رأیتم في كتاب هللا مایدل على 

هللا خیر؛ ألن الشرع  شرطیة أن تكفیر عین المشرك ھو من الكفر بالطاغوت فجزاكم
ي ھذا ھو اجتناب الطاغوت الذ، )الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوھا : (جاء بتفسیره

قلنا أن تكفیر جمیع أعیان إذا  یسلم بھ، األمر الثاني الذي یجعل ھذا المناط غیر مؤثر
  .المشركین

  طیب یاشیخنا ھل في تكفیر المشركین عین ونوع؟: أحد االخوة
الكفر بجنس  ، أماعین تمام، ال نحن نتحدث عن یاشیخ ھو النوع ھذا: الشرعي العام

جنسھ شرط، الذي یقول وهللا ھذا لیس ، )تفمن یكفر بالطاغو(الطاغوت ھذا شرط 
صریح ، )فمن یكفر بالطاغوت(بشرك؛ عبادة الصنم لیست بشرك، ھذا كافر مباشرة، 

  ألن ھذا ھو جنس الطاغوت، لكن الحدیث عن اعیان
  ھوفعل الشرك نفسھ، لیس فیھ أعیان ونوع ھو عین: أحد اإلخوة

اھو نتیجة ھذا الحكم الشرعي؟ نحن سنصل الى الحكم الشرعي، لكن م: الشرعي العام
  حددنا العلة سنعرف كیف نستعملھاإذا  أو ماھو علة ھذا الحكم الشرعي؟ ألنھ

السبب الثاني الذي یجعل أن تكفیر أعیان المشركین لیس شرًطا مطلقًا في اسم الكفر 
  .بالطاغوت؛ ھو أنھ لو كان شرًطا أو ركنًا فیھ للزم علیھ لوازم

قلنا ھو من ركن إذا  ة جمیع أعیان المشركین وتكفیرھم، ألنھللزم علیھ معرف: األول
الكفر بالطاغوت وكان الكفر بالطاغوت تكفیر أعیان المشركین، الركن وما یدخل في 
ماھیة الشيء وما یصح الشيء إال بھ، طیب تكفیر عین المشركین إذن ھي ركن الیمكن 
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إذا  ین في العالم والحكم بكفرھمأن یتم الكفر بالطاغوت إال بمعرفة أعیان جمیع المشرك
  لمن یقول أنھا ركن؛ وھذا الزم یلزم لماذا؟ كنا نعرفھم،

تعسر وال تأت بھ الشریعة ألن ماال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، وھذا قطعًا متعذر وم
  .اابدًا، تكفیر أعیان المشركین متعذر وال تأِت الشریعة أبدً 

  لملزوم فاسدھذا الالزم ماذا یدل علیھ؟ على أن ا
فھي شرط من باب الكفر بجنس المشركین  )قال كفرنا بكم(ھنا جاء النص  :أحد اإلخوة

  كلھم
ھذا ( ££()صحیح، ھذا شرط، ما الذي یدل علیھ؟ فمن یكفر بالطاغوت: الشرعي العام

  یدل علیھ، لكن تكفیر األعیان ھل ھو شرط في الكفر بالطاغوت؟
  .س فیھا خالف األعیان والنوع، ھي اصًال أعیانھو اصًال المشركین لی: أحد اإلخوة

فعل إذا  ال یاشیخ، عقًال یوجد فعل وفاعل، شرك ومشرك؛ بدلیل أنھ: الشرعي العام
  الشرك مكرًھا ھل یصدر علیھ الحكم بعینھ؟

  ھو اصًال لیس بفاعل شرًعا: أحد اإلخوة
فعل ویوجد احسنت فالمعذور شرعا كالمعذور في،، لكن ھنا یوجد : الشرعي العام

  .اإلنسان جِھل؟ ال ما یعذر شرًعا كافرإذا  فاعل؛ ھل یعذر
  انا قصدي ھي مسألة لیست داخلة في مسألة النوع والعین، التوحید والشرك: أحد اإلخوة

الشرك أو الحكم على الكفر  لىواقعًا في العین یُفََرق، یعني اآلن الحكم ع: الشرعي العام
  لى الكافر بكونھ كافًرا ھذا قطعًابكونھ كفًرا؛ أظھر من الحكم ع

  حضرتك ھو الكفر عندك واحد أو الكفر عندك بمعنى والشرك بمعنى؟: أحد اإلخوة
ھو على كل حال محل خالف بین العلماء لكني أذھب إلى ما ذھب إلیھ : الشرعي العام

أبي حنیفة وھو أن بینھما عموٌم وخصوٌص من وجھ، على كل حال ھذا ال یؤثر في 
  .ةالمسأل
قلنا في ھذا المناط األول من خالل طریقة السبر والتقسیم، قلنا ال یصلح أن إذا  نحن

قیل أن فالنا إذا  یكون ھو المناط المؤثر والعلة والوصف الذي یترتب علیھ الحكم، یعني
لم یكفر المشركین فھو كافر لماذا؟ ألنھ لم یكفر بالطاغوت الیصلح أن یكون علة؛ ألنھ 

ھذه قاعدة یا -والشریعة تأتي في أحكامھا ، وعلة غیر مؤثرة وصف غیر منضبط
  .بما ینحصر وینضبط -اخوان

  التي تجعل ھذا الوصف ایًضا غیر مؤثر: المسألة الثالثة
المسألة الثانیة حضرتك عندي غیر منضبطة؛ ألن مسألة تكفیر المشركین : أحد اإلخوة

  كما نتفق أنھا لیست نوع معین
  نحن في المناط، سیظھر لك أن ھناك مناًطا یضبط ھذه المسألة سنتفق: الشرعي العام

  العین والنوع؟: أحد اإلخوة
ال یا شیخنا ترا ھذا لیس، لھ دخل العین والنوع الیدخل في الموضوع، : الشرعي العام

  عندنا أن كل من وقع في الشرك فھو كافر
  لیس فیھا نوع ھي أعیان كلھا؟:أحد اإلخوة
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یھا نوع، ال یاشیخنا ال یقال ھكذا قضیة عین، بدلیل أنك تفرق لیس ف: الشرعي العام
  .بینھما في المسائل كاإلكراه كالخطأ

تمام، في القول ھذا بأن النوع والعین والفرق بینھم أن العین التبس في الزم : أحد اإلخوة
  انتفت الموانع؟إذا  یستوفي الشروط

  .ھذا النوع في الشرك األكبر الیجوز: أخ آخر
لھذا أتكلم ألن أصل الشرك األكبر لیس داخًال في مسألة التقسیم؛العین :األخوة یكملأحد 

 ¸ والنوع بل ھو عین، من تلبس ال إثبات شروط وال انتفاء موانع إال الذي هللا
  .استثناه؛المكره وقال العلماء

  والخطأ، اآلن ماذا فرقت واقعًا بین الفاعل والفعل: الشرعي العام
  رقت بینھما عقًال أو شرًعا؟فأنت اآلن ھل ف

  .شرًعا، الدلیل: األخ
لكن ھو واقعًا؛ یوجد شرك یوجد مشرك، لكن انت تفرق بینھما تفریق : الشرعي العام

  .شرعي معناھا البد أن تكون األوصاف شرعیة
  

قالوا أن الذي ال یكفر المشركین ھو لم یفھم التوحید والذي الیفھم : الوصف الثاني
ر لیس بمسلم، اآلن عدم فھم التوحید ھل ھو سبٌب شرعٌي ترتب علیھ التوحید ھذا كاف

  حكم الكفر وما دلیل ذلك؟
  .ترتب علیھ حكم الشرك: أحد اإلخوة

  ھل یصلح أن یكون سببًا؟) الذي الیفھم التوحید: (الشرعي العام
  .في اللغة الذي ال یكفر المشركین لم یفھم التوحید: أحد اإلخوة

ھل ھذا اآلن وصف یصلح أن یترتب ال یفھم التوحید ھو كافر،  والذي: الشرعي العام
  علیھ حكم وما دلیل ھذا؟

  .یقول أنھ لم یعلم التوحید ولم یفھم: اإلخوة
كل من : لكن یقول ¸ التوحید ھو صرف العبادة لغیر هللا مثال ان ھو یقول: الشرعي العام

شرك، ولكن ھذه الصورة عبد غیر هللا فھو كافر مشرك، والذي یسجد لصنم ھو كافر م
  .ألنھ جاھل أو متأول ال أكفره؛ ألنھ جاھل والجھل مانٌع شرعي

  كما ھو یقول كما أنكم اعتبرتم اإلكراه والخطأ مانع شرعي
  الجھل بالحال؟: أحد اإلخوة

  .ال، الجھل بالحكم: الشرعي العام
  .مصحف الجھل بالحكم، رجل داس على مصحف ولم یعرف أنھ: أخ آخر

ھو ماذا قال؛ طبعًا ھذا ضالل، رأى رجل یعبد صنًما قال كل الذین : العامالشرعي 
لماذا من  ،یعبدون األصنام كفار وھذا شرك با ولكن ھذا ما یكفر لماذا؟قال ألنھ جاھل

  .طبعًا ھذا ضال وقد یكفر، أي قسم؟ قال مثل اإلكراه مثل الخطأ؛ الجھل مانع شرعي
  .لرجلاجتھد في حال ھذا ا: أحد اإلخوة
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الذي یقال ماذا الذین یكفرونھ یقولون أنھ لم یفھم التوحید، : السؤال ھذا: الشرعي العام
  .وما یقولون أنھ ما یعلم ألنھ یعلم بالتوحید

ھو ھذا الشخص اآلن اجتھد في الحكم على عین معین من المشركین قال : أحد اإلخوة
ھذا ھل اجتھد في مسألة فرعیة أم  جاھًال قال مخًطا، فھو اآلن اجتھد في ماذا؟ ننظر إلى

  مسألة أصولیة؟
  .ال ال أصولیة: الشرعي العام

؛ بدلیل أن سیدنا إرسال الرسل التوحید والشرك نحن نعلم أنھ الیتوقف على: أحد اإلخوة
على التوحید عشر قرون، ولم یرسل إلیھم رسول حتى  -ذریتھ-آدم كان نبیًا وكان قومھ

تھد في فھم التوحید ففھمھ كما فھمھ، فھم أن رجل یعبد غیر بدلوا، فاآلن ھذا الرجل اج
هللا متأوًال رجل یعبد غیر هللا جاھًال، رجل یعبد غیر هللا أیًا كان تأولھ الذي تأولھ كما 
قلنا؛ أن الذي یتأول للمشركین ویحارب عنھم ال یحارب عنھم من باب الجھل فقط یاشیخ 

  .رجل اجتھد في فھم ماھو من المحكماتمن أبواب عدة، مناط المسألة ھذا البل 
على أن الحكم بالكفر واإلیمان  -رحمھم هللا-اآلن دائًما نص أھل العلم : الشرعي العام

لیس بالنظر العقلي؛ وإنما جاءت بھ الرسل؛ ولھذا نص شیخ اإلسالم على أن مصدره 
وهللا : یًرا منھمالتشریع ولیس ألحٍد أن یكفر بالمجرد نعم مقدمات منطقیة مثلما نسمع كث

ال، ھذا خطأ، القضیة قضیة البد أن !التوحید؛ وبالتالي یلزم منھ أنھ كافر ھذا لم یفھم
  .التكفیر یأتي بھ الشرع یعني المسألة واضحة، نحن قلنا حتى ما تجذبنا المسائل بعیدًا

 الشیخ یعلمنا، ھو ماذا قال لك؟ قال ھو من لم یكفر المشركین ھو مشرك،: أحد اإلخوة
فھو یخبرك أن ھذا الدلیل الینفع . لكذا ولكذا ولكذا، الشیخ مقر المعنى فھو قال لك اما

  .والدلیل اآلخر الینفع ثم یقول لك الدلیل الذي ینفع ولماذا
  .أنا ایًضا أناقش ھل ھذا اعتقادي بأن ھذا دلیل خطأ أو ال: أخ آخر

-التوحید، نقول ھذا في الشرع  ماذا یقولون یا إخوة؟ یقولون أنھ لم یفھم: الشرعي العام
سبب أو نوع؟ ھناك یا اخوة قاعدة في التكفیر تفرق بین األسباب  -عدم فھم التوحید

  واألنواع؛ ابلیس كافر، ماسبب كفره؟ الِكبر؟
  .عصى هللا في السجود، رد أمر هللا: أحد اإلخوة

  تارك الصالة ما حكمھ؟: الشرعي العام
  .كافر: اإلخوة

إلمام أحمد وإسحاق ھم یقولون بكفر تارك الصالة؛ ما ھو الدلیل؟ ادلة ا: الشرعي العام
إذن سبب كفر إبلیس ماذا؟ ترك السجود، مانوع ھذا ، ترك إبلیس السجود: كثیرة، قالوا

  الكفر؟ ھو الكبر، طیب الحكم الشرعي على كبر أو على سبب؟
  .على السبب:اإلخوة

على المسلمین وھو جاھل بھذا الحكم  ¸ رجل یظاھر أعداء هللا: مثال: الشرعي العام
  الشرعي فھو كافر لماذا؟ ماھو السبب؟ ألنھ ظاھر أو ألنھ جاھل؟

  .ألنھ ظاھر: اإلخوة 
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لكن ما نوع كفره؟ الجھل، الحكم ھل یترتب على النوع أو على السبب؟ : الشرعي العام
  .على السبب ما یترتب على النوع

كفر ِكبر واعراض، لكن انا ما یمكن أن أقول  النوع؛ قال العلماء ھي أنواع كفر جھل
ي؛ الحكم الشرعي ینبني على ھذه أسباب ألنھا ھي قلبیة، ال ینبني علیھا الحكم الشرع

  .السبب
أبي طالب؟ لم یقل ال إلھ إال هللا والمانع؛  -ملسو هيلع هللا ىلص-نستطیع أن نقول كعم الرسول : أحد اإلخوة

  .أترغب عن ملة عبد المطلب
  ال، مثال ماسبب كفر أبو طالب؟: رعي العامالش

  .ما أراد أن یرغب عن ملة عبد المطلب: أحد اإلخوة 
  .الال ھذا نوع: الشرعي العام

  .السبب عدم قول ال إلھ إال هللا: أحد اإلخوة
  .نعم تركھ اإلسالم: الشرعي العام

  .ھي نفس المسألة، حتى تتضح الصورة بالنسبة ليإذا  تمام: أحد اإلخوة
سبب كفره؟ السجود  اآلن رجل سجد لصنم جاھل، حكمھ كافر، ما: الشرعي العام

  الجھل، الحكم ھل ینبني على الجھل أم ینبني على السجود؟ ؟ونوع كفرهللصنم، 
  .على السجود: اإلخوة

الذي یقول أن الذي ال یكفر المشرك ألنھ لم یفھم التوحید، ھذا ما یصلح : الشرعي العام
خلط بین (ألن ھذا نوع الیصلح أن یكون سببا یترتب علیھ الحكم فھذا أن یكون سببًا، 

  خطأ ! فالن مایعرف التوحید ،وھذا الخلط یؤدي إلى نتائج خطیرة) األنواع واألسباب
  .البد كفر ظاھر سبب ینبني علیھ معرفة النوع

الشرع ھو الوصف أو القول أو الفعل أو االعتقاد الذي دل :قال العلماء في تفسیر السبب
  .على أن من قارفھ كافر، والنوع ھو الباعث على كفر الكافر

  ضروري بالفعل نفسھ؟: أحد اإلخوة 
  .ال لیس بالفعل ھو نفسھ بل ھو الباعث علیھ: الشرعي العام

  
ھو نوع نوع كفر والعلة ھي علة الحكم بالكفر طبق على ھذا النوع الذي : أحد اإلخوة

  .فھم التوحیدقال الذي ال یكفر المشركین لم ی
  .نعم: الشرعي العام

  این النوع والسبب؟: األخ
  .النوع؛ نقول أن تكفیرك لھ ألنھ لم یفھم التوحید ھذا خطأ: الشرعي العام

  .أرید اطبقھا على ھذا حتى أفھم: األخ
ھو التطبق ألنھا خطأ، لماذا أنت أخطأت؟ ألنك كفرتھ بالنوع وال یصوغ ھذا شرعا،  

  .د ألنھ جاھل بالتوحید وھو ال یصلح أن یكون سبباألنھ لم یفھم التوحی
  لماذا؟ جھل التوحید الیكون سبب؟: األخ
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ھو نوع لیس سبب، انا ابین لك ھذا؛ رجل یجھل التوحید ولكنھ یعبد هللا : الشرعي العام
  مع المسلمین، أنت ماذا تحكم علیھ؟

  .بالظاھر: األخ 
  .بالظاھر رغم أنھ یجھل التوحید: الشرعي العام

  .ھو منافق ھذا ألنھ أبطن الكفر وأظھر اإلیمان: األخ
الكفر ینبني على أسباب؛ البد أن یكون ھناك شيء ظاھر، الحظ األحكام : الشرعي العام

األحكام الشرعیة تنبني على أسباب : الشرعیة مبنیة كما یقال دائما ھكذا یقول أھل العلم
؛ الحكم باإلسالم،وإذا جاء -حمھم هللار-ظاھرة منضبطة وھذا دائما قید یقید أھل العلم 

السالم : رجل وقال السالم علیكم، یوجد كثیر من المشركین والنصارى والیھود قال
ال، ال تحكم بإسالمھ ألن ھذا لیس وصفا ظاھرا منضبطا؛ ! علیكم ھل تحكم بإسالمھ

  .الیھود والنصارى یقولون السالم علیكم
  .التبینفي عھد الصحابة الرسول أمرھم ب: ألخا

  لیس منضبطا ) الوصف(حتى في عھد الصحابة لماذا؟ : الشرعي العام
قال التسلموا على الیھود والنصارى وإذا  ’ ال لیست من خصائص المسلمین فقط النبي

نوا یسلمون، لكن ألنھ لیس منضبطا، ، یعني الیھود كا)وعلیكم(سلموا علیكم فأجیبوھم 
إال على أصول ظاھرة من یقول ب ال إلھ إال هللا نفس الشيء الكفر كاالسالم ال ینبني 

ویلتزم بشعائر اإلسالم ولم یأت بناقض ھذا منضبط، كذلك الكفر حكم شرعي ینبني 
انا ال اعرف ما ینبني علیھ ! على وصف ظاھر منضبط، أنني ابنیھ على نوع في قلبي

  .حكم؛ فھذا نوع ال بد من توفر سبب ابني علیھ الحكم
ن الذي ال یكفر المشرك ھو كافر ألنھ لم یفھم التوحید نقول ھذا لیس فالذین یقولون أ

سببا، ھذا الیصلح أن یكون سببا وبالتالي الیصلح التكفیر بھ، طیب ھل یمكن أن یكون 
  كافرا؟ نعم یمكن لكن لیس ھذا سببھ؛ إذن نلغي تماما ھذا المناط 

  ر صحیح ھذا لیس مناطافنقول أن تكفیر الذي لم یفھم التوحید مناط، نقول ھذا غی
  المناط یاشیخنا تعرف لماذا سمي مناط؟

العرب قدیما تضرب المسمار في الجدار وتنیط علیھ ثیابھا؛ یعني تعلق علیھ ثیابھا؛ 
الحظ المسمار شي ظاھر،كذلك ھنا قالوا ، فیسمى المسمار مناًطا یعلق علیھ الحكم

مثل المسمار ظاھر، سبب األحكام الشرعیة تترتب على مناطات، یعني البد سبب 
أنھ یقال جاھل التوحید ھذا لیس سببا وال مناطا الیصلح أن  ،ظاھر ینبني علیھ الحكم

یكون مناطا؛ ھو نوع كفر الذي یجھل التوحید كافر، لكن ھذا كافر في الحقیقة لكن 
  .ظاھرا الیستطیع حتى ان یظھر بسبب معین، إما أن یعبد صنم

المشركین باإلسالم تكون مناط ظاھر، اآلن أظھر جھلھ وإما أن یحكم ب: أحد اإلخوة
  .بالتوحید

  ال ھذا حكم لیس مناطا، اآلن حین نبحث عن مناط بھذا الحكم اآلن : الشرعي العام
اآلن ھذا جاھل التوحید حكم بغیر ما أنزل هللا انا أكفره لماذا؟ ألنھ حكم بغیر ما أنزل 

أنا أكفره لماذا؟ ألنھ ظاھر أعداء هللا، مادلیل هللا، رجل جاھل التوحید ظاھر أعداء هللا 
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، ما دلیل كفر الحاكم بغیر ما أنزل هللا واضح، نحن اآلن نبحث مظاھرة أعداء هللافر ك
  ،في ماھو المناط یعني أنت اآلن ال تجعلھ مناطا ھو حكم ھو لیس مناًطا ھو حكما

وت لم یصلح أن یقال أنھ لم الحكم نبحث لھ عن دلیل اآلن نقول أین دلیلھ، فالكفر بالطاغ
  .ھذا ھو مناطھ حكم شرعي لم یصلح أن یكون لم یصلح مناطا، یفھم التوحید

  
  .قال لم یكفر المشرك فقد سماه مسلماإذا  ماذا قلنا؟ قالوا إنھ: وأصل ثالث
بعد اذن حضرتك انا اصال ما اتفقت معك على ھذا الحكم ألنھ ھو ھذا : أحد اإلخوة

ومعھ  ¸ د هللاعبَ وحده ویُ  ¸ بھ؛ ھو أن یعبد هللا ¸ د الذي فھمھ ودان الرجل اآلن التوحی
غیره بأي شكل كان یقول ھذا جھال بتأویل بكل ھذا، ھذا ھو فھمھ للتوحید بناء على ھذا 

مسلم  لھذا الرجل باإلسالم الخالص طیب، ھل حارب عنھ بل لم یشك فیھ أنھ مَ كَ فھمھ حَ 
  .للتوحید لھذا أصبح مناًطا ظاھرا في عدم فھمھ كافر بل قطع لھ باإلسالم، أم
  

ھو : رجل یقول التوحیدالمسألة بحیث ینبني علیھا الكالم، ھكذا نشخص : الشرعي العام
إفراد هللا بالعبادة؛ وكل من عبد غیر هللا فھو كافر مشرك إال من توفر فیھ مانع شرعي، 

  .جِھلإذا  أخطأإذا  أكرهإذا  ماھو المانع عندك یافالن؟ قال وھو اإلكراه
  .اجتھد اآلن بالجھل ھذا: أحد اإلخوة

  ...سنأتي على ھذا، لكن ھو اآلن ھذا استنادا إلى: الشرعي العام
  .الجھل ھذا لم یكن لھ دلیل شرعي فاجتھد: أحد اإلخوة

  
لیس ھكذا تدار المسائل یقال وهللا فالن كافر ألنك ال تستند إلى دلیل : الشرعي العام

  .شرعي
  .ال ارید ان ابني أن ھذه العلة الثالثة في عدم تكفیر المشرك ھي اجتھادا منھ :األخ

معذرة أنت أتیت من باب آخر، سنكملھ إن شاء هللا تعالى وسنجیب علیھ، : الشرعي العام
جھل لیس بأن ھذا شرك وإنما یقال فیھ مشرك، اجتھد في  ؟لكن ھو اجتھد في ماذا

  .مبحث أصولي
  .الخطأو وجعل الجھل مانع، كاإلكراه أصولي للحكم علیھ في مبحث: أحد اإلخوة

ھذا ھو الخالف ھل ھو خالف في مبحث أصولي وھو أن یعد ھذا مانع : الشرعي العام
  من موانع األھلیة أو ھو خالف في الشرك با وحقیقة التوحید؟

ا واجتھد في ھذ خالف أنھ جعل ھذا مانع أصولي كاإلكراه والخطأ،ھو : أحد اإلخوة
المانع الثالث الذي ھو إن كان جھال وآخر یقول شبھة ایًا كان، المھم ھو جعل بدل 

، اجتھد في ھذه الثالثة أم لم في ھذا التوحید والشرك موانع خمس اإلكراه والخطأ جعلھم
  یجتھد؟

  .اجتھد: الشرعي العام
  .ھل یقبل منھ اجتھاده في ھذه المسائل الثالثة؛ التي جعلھا ھي موانع: األخ

  .ھذا ما سنبحث عنھ: الشرعي العام 
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اآلن حددت انت این موطن اجتھاده؛ موطن اجتھاده في تحدید موانع األھلیة لھذا  
  .الرجل، ال اجتھادًا في أن لیس یقال ھذا كفر وھو ھذا لیس بشرك أو أن ھذا لیس بكافر

  .لكن ھو اآلن فرق بین فاعل الكفر: أحد اإلخوة
  

، قال بما أن التكفیر مبناه على الشرع والشرع لم یكفر المكره إنتظر ال: الشرعي العام
  .ولم یكفر المخطئ فكذلك الشرع لم یكفر الجاھل، استدل بمعلومات

  اجتھد؟ یعني: أحد اإلخوة
  .شیخنا الیقال ھكذا: الشرعي العام

قلت أن الذي یحدث بالبول لیس ھذا إذا  أنا اآلن كیف ال یقال یا شیخ، :أحد اإلخوة
  اث، اجتھدت أم لم اجتھد؟احد

  .االجتھاد ھذا إضافة ال تتعلق بھا ؟اتبعت ،انت قلدت: الشرعي العام
ھل اصال نعتبر ھذا االجتھاد  ،بناًء على ھذا الحكم ھل یقبل اجتھاده في ھذه: أحد اإلخوة

  في ھذا المناط األصولي؟
ھذا یكفي في  المقصد، ھل افھم من كالمك أن اجتھاده بوضعھ مانعًا: الشرعي العام

  الحكم علیھ بكونھ مشرًكا؟
  .ھو لیس فقط ھذا: أحد اإلخوة

  .ال، اقصد بالحكم علیھ أنھ لیس كافًرا؛ ألنھ اجتھد في وضع مانعٍ : الشرعي العام
  .اجتھد في وضع مانع لم یأت بھ الشرع وھو اصًال معروف: اإلخوةأحد 

  طیب، انا ابین لك ھذا اآلن: الشرعي العام
ماذا فسروا اإلكراه، اوًال ھل العلماء كلھم  -رحمھم هللا-ع؟ اآلن العلماء اإلكراه مان

  مجمعون على تحدید معنى اإلكراه؟
  .ال، یوجد خالف، اكراه بالقول أو بالفعل وحال اإلكراه: األخ

طیب سعید بن المسیب مع أبي سفیان وطائفة یقولون اإلكراه بالقول ال : الشرعي العام
  نم كافرطیب والصواب؟بالفعل، فمن سجد لص

  .رجح ھذان: األخ
ھل یقال إن الذي قال حتى اإلكراه بالقول ھو إكراه شرعي وال أكفره أن : الشرعي العام

  ھذا مجتھد وبالتالي لم یكفر المشرك؟
  فھم النص یحتمل االثنین لكن ھل ھذا یحتمل الثالثة؟: األخ

ھذا قول ال یستند إلى نص، ما من شیخنا البد المسائل تؤخذ بعدل، اصًال : الشرعي العام
انا قلت بعض العلماء الذین  حدثت بھا إشكالیة، صاحب بدعة، بل ومسألة إشكالیة یعني،

یكفرون جمیع الحكومات وجمیع العساكر یقولون إن الذي یقول ان ھذا ال یعذر بجھل 
ھ في ھذا مبتدع وصل لھذه الدرجة یعني وھناك من العلماء من قال ان الجاھل یعذر ب

على أن الجاھل یعذر ) لصَ الفِ (أصل الدین؛ تعرفھم ابن حزم مثًال؛ ابن حزم نص في 
  .في سب الذات اإللھیة، وھذا ضالل
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لكن اآلن ھذه األقوال كلھا مستنده إلى ماذا إلى النصوص الشرعیة انت انظر الى بحث 
لعلماء اختلفوا في من قال أنھ یعذر بالجھل انظر إلى ما یستندون إلیھ، اآلن الحظ لّما ا

انت رجعت قلت الى ان االكراه ھو انما بالفعل، ھل تكفر إذا  مانع اإلكراه انت عذرت،
  الذین قالوا إن اإلكراه بالقول؟

  أصل االختالف جاء من أین حضرتك؟: األخ
  .االختالف ھنا في تحدید موانع األھلیة: الشرعي العام

فر بالفعل والكفر بالقول في إعراب اآلیة؛ اآلیة بین الفعل، الك في ھذه االیة اإلكراه:األخ
  .التي قبلھا واآلیة التي بعدھا

قلنا أن األدلة إذا  قلنا أن سبب نزول اآلیة إنما ھو في الفعلإذا  یاشیخنا: الشرعي العام
  .دالة ظاھرة على أنھا في الفعل

  .المخالف یأتي بدلیل ألنھا اآلن تحتمل الفھمین: األخ
قلنا أن الذي جعل الجھل مانعًا اھلیًا من التكفیر أتقول ال وجھ لھ إذا  طیب: الشرعي العام

  ؟والیمكن أن یستند إلى نص
  .لیس كل من یستند إلى نص یعتبر استنادًا: األخ

الخالف في ماذا؟ في اعتبار المانع، یعني لیس في تحدید معنى الشرك : الشرعي العام
التوحید، سیقول لك انا افھم التوحید أكثر منك،  لھذا ال یصح أن تقول وهللا ھذا لم یفھم

لكن الذي یمنع ھو الجھل یعني عنده  ،وھذا مشرك كافر ھو ھذا كفر ،¸ افھم توحید هللا
وأن التكلیف الیكون إال بعد ، )وما كنا معذبین حتى نبعث رسوًال (: مستند إلى نص

الیكون إال بعد الجھل،  القدرة والعلم، القواعد الشرعیة العامة معروفة أن التكلیف
فأشكل علیھ التبس وظن أن ھذا حتى في األصول، واعتبر ھذا مانعًا من باب أصول 

مثلما األول اختلف في تحدید ماذا؟ معنى االكراه، آخر رجل یسجد لصنم مكرًھا ، الفقھ
من العلماء من یكفره؛ یقول ھذا مشرك ألن اإلكراه بالفعل غیر معتبر ومن العلماء من 

، انا اقول حتى الجاھل، ال ألنھ خالف مبني على النص: ول لیس مشرًكا، أنت تقولیق
  .حتى الذي یعتبر الجھل یستند الى نص

ھذه المسألة ألیست في أصلھا خالفیة بین القول والفعل أم مجمع : احد اإلخوة
  علیھا؟اإلكراه یعد بالقول أم بالفعل؟ ھل ھي في أصلھا خالفیة أم مجمع علیھا؟

  .خالفیة: رعي العامالش
انت حضرتك تقیس بھذه المسألة على مسألة قطعیة بأن من فعل الشرك دون أن :األخ

  .یكون مكره أو مخطئ؛ فھو كافر
  .ابن حزم نقل إجماع على ھذا، تقصد وھو جاھل: الشرعي العام

  .نرجع الى ان حضرتك ضبطت الجلسة كلھا بأن أقوال العلماء تسند: األخ
  بتداًء انا قلت لك أئمة الدعوة النجدیةا:الشرعي العام

جماعیة أم قلت ان ھذه المسألة إإذا  انا لن استند، أنا ماقلت لك ابن حزم محتًجا، انت
خالف؛ طیب ابن حزم یقول انھا إجماعیة،اقل تقدیر تعارضت األقوال فتساقطت؛ یبقى 

الیفسر بمثل االستدالل بالنصوص، ٍالحظ الیمكن شیخنا الشرع في موارده ومصادره 
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جدًا، رجل التبس علیھ أن الجھل مانع كاإلكراه والخطأ وھو یعرف  دقیقھذا المأخذ ال
  .یفھم معنى التوحید وغیره ویكون كافًرا

یفھم معنى التوحید صح، ھذا العذر الذي جعلھ مانع للحكم علیھ حضرتك قلت ھو : األخ
  .بالكفر ماذا آل إلى فھمھ بالتوحید

  ..رَ فَّ ھ على فھمك، مثال نفس اإلكراه نعود الى االكراه الذي كَ مثل: الشرعي العام
ال ھو الجھل، ولیس ھذا مختلف فیھ اصًال، اصلھا ھي خالفیة ھل في القول او في : األخ

  .الفعل، التي ھي في أصلھا إجماعیة
طیب قلنا ما نسأل، ماعلینا وقع خالف في ھذه المسألة أم لم یقع جاء : الشرعي العام

  اه بما یفسر االكراه بالقول أم بالفعل؟اإلكر
  ...ب أن قولنحن قلنا أنھا في أصلھا خالفیة، من رجح: األخ

  ال ال نعتبره قول أھل العلم والنلتفت الیھ، من رجح؟: الشرعي العام
  .من رجح ھذا عنده أدلة: األخ

ھ فھذا رجحت انت وقلت انھ فقط القول ومن أشرك با في فعلإذا  طیب: الشرعي العام
ال ان الذي نفھم من النص أنھ : كافر؛ ألن اآلیة إنما جاءت في القول، وجاءك رجل وقال

  ایًضا یشملھ، ھل تقول انت لم تفھم التوحید ألنك سمیت المشرك مسلًما؟ ھل یصح ھذا؟
  .ألنھ تأول في االكراه الذي ھو عذر شرعي ،ال یاشیخنا مایصح: أخ آخر

ھو محل خالف في ماذا في ھل ھذه الصفة مانع شرعي أو ألن القضیة : الشرعي العام 
ال خالف في تحدید معنى التوحید أو  ،مانع من موانع األھلیة أو لیست مانع ،غیر مانع

الیصلح ان یقال ان لم یفھم التوحید أن ھذا سببا : تحدید معنى الشرك، الشاھد یاشیخنا
  .في الكفر

نى على عدم توضیح ماھو اإلكراه بنص الخالف في معنى االكراه حضرتك انب: األخ
ل لو أتى ما قطعي صح؟ھل أتى نص قطعي بتوضیح ماھو االكراه؟بالفعل او بالقو

  .اختلفوا
  نص فیھ محتمل؟ ال یاشیخنا لو اتى: الشرعي العام

  .لو أتى ما اختلفوا اصًال وھو محتمل انبنى علیھ الخالف: األخ
لما قالوا أنھم لم یكفروا أعیان  -رحمھم هللا-طیب أنا أسألك أھل العلم : الشرعي العام

  الجھمیة كلھم، ولم یكفروا اعیان االشاعرة بناء على ماذا؟
  .على فھمھم نصوص محتملة: األخ

  .ال ھي نصوص غیر محتملة، قالوا أقوال مكفرة: الشرعي العام
  ؟ما ھي النصوص: األخ

ظاھرة، الذي یقول ھي و اأبدً  ھي غیر محتملة، االسماء والصفات: الشرعي العام
ع من قال نسكت، ھل القول بالقرآن مخلوق دَّ دع، حتى اإلمام أحمد بَ محتملة ھذا من البِ 

  قطعیة تماما وھي مسائل االعتقاد، قطعیة لیست محتملة ، ام ال بدع من قال نسكت
طیب لماذا لم یكفرھم وھي قطعیة وأدلة ظاھرة؛ بل قال شیخ االسالم ان ثالثة ارباع 

  .آن اسماء وصفات؛ والذي ینكر األسماء والصفات ینكر ثالثة ارباع القرآنالقر
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  ؟والصفات طیب ھل ھم أنكروا األسماء:األخ 
  .ھم أقوالھم آلت إلى ھذا لكن ھم لم یكفروا: الشرعي العام

  آلت إلى ھذا لم یكفرون ام ال یكفرون؟إذا  طیب: األخ
 وھم أھل العلم یعني ذكروا لماذا لمھنا شیخ االسالم ربط الموضوع، : الشرعي العام

قلنا انھا شبھة نتجت عن تأویل إذا  نھا شبھة، االنیكفرھم، لم یكفر جمیع أعیانھم أل
استعمال الدلیل الشرعي في غیر موضعھ بشبھة أو تأویل فھو إستند الى ماذا؟ إلى نص 

الى مفھوم لیس إنكاًرا لھذه الصفة ولكن استنادا ) لیس كمثلھ شيء(،القرآن والسنة
 قلنا ھل الجھل عذر في أصلھ ادلتھ أقوى من أدلةإذا  یعني ،)لیس كمثلھ شيء(معنى

انا استطیع یا شیخنا أن آتي لك بنقوالت شیخ اإلسالم تقطع بأنھ ، )لیس كمثلھ شيء(
  .دینیعذر بالجھل في اصل ال

  .الھو قال بھذا نقول بماذا؟ اجتھد في اصول الدین یعتبر، ال: األخ 
  ضاللةَكفَر؟: عي العامالشر
  .ال، لو قلنا بأنھ ال یعتقد إال ھذا: األخ

ستطیع أن آتیك شیخ االسالم حصل في تعارض لكن أ كالم اال یاشیخن: الشرعي العام
بنصوص ظاھرة لكنني لم ابني معتقدي على كالمھ، ابن حزم قطعًا یعذر الساب 

  .بالجھل
  اي ساب؟: األخ

  ؟¸ ساب هللا: اإلخوة
  .بالفصل ¸ ساب هللا: لعامالشرعي ا

  .طیب ھذا حقا ضالل: األخ
  .ھذا من ابشع الضالالت: الشرعي العام

  .لماذا نستشھد بھ على:األخ
  .ال ما استشھد من قال اني استشھد بھ: الشرعي العام

  .طیب حتى ال یستأنس بھ: األخ
  وال استأنس بھ، ماذا یحكم على ابن حزم؟: الشرعي العام

  یذكر اصال؟ طیب ولماذا: األخ
  

، ھل یحكم بناء على ھذا بأنھ كافر؟ ال، مایحكم بكفره،الال مھم جدا اقصد: الشرعي العام
وال نحكم بكفره؛ وال أھل العلم حكموا بكفره؛ وال أئمة الدعوة النجدیة حكموا بكفره ألنھ 

بأنھ  ¸ لم یأت بحقھا، ألن ھنا في محط شبھة، لم یقع في المناط الذي أراه الذي ندین هللا
  .مكفر، ھو لم یكفر المشرك الكافر لكن لم یكفر عندي لماذا ألنھ لم یقع في المناط

  .اآلن نحن نسبر ونقسم المناطات
  .حضرتك ھو اآلن ال یكفر ألن عنده شبھة: أحد اإلخوة

لیست فقط ألن عنده شبھة،ماھي تحلیالت الشبھة؟ وما معناھا؟ سیأتي : الشرعي العام
  .ا حدداالمناط اذ معنا في
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شیخنا انت منذ قلیل حددت؛ ما من مبتلى وما من أھل شرك وما من اھل : أحد اإلخوة
  .كفر اال وان یستندوا للدلیل

  .لیس على اإلطالق یاشیخ: الشرعي العام
ال ھم ھكذا حالھم یستندون، لكن ھل ھي في ذاتھا أدلة معتبرة نعتبرھا نحن أھل : األخ

  السنة والجماعة ام نتركھا؟
االعتبار في العمل بھا واالعتبار بھا في : كیف تعتبرھا؟ االعتبار نوعین: رعي العامالش

  ماذا؟ ھي باطلة لكن في كونھا محل تأویل یمنع من لحوق الكفر بھ فھمت؟
ما اعتبرت یعني لیس ان نلتزم بھا، یعني أن تكون إذا  فرق بین االعتبار انا ال اقول لك

نھ لم یكفر شيء عینھ ألشيء وإِكفاره ) بدیعھ، تضلیلھذمھ، ت(مانع من لحوق الكفر بھ 
  .بناء على أنھ یعذر بالجھل ،آخر

  .طیب نتجاوز ھذا جید إذا
 ¸ فھم التوحید ألھل السنة والجماعة ما ھو؟ أن یعبد هللا: سؤال حضرتك: اإلخوة أحد

  .وحده
  .ھذا تفسیر التوحید: الشرعي العام

أو یفعل الكفر باإلكراه أو  ¸ وحده وأن یعبد هللا ¸ رجل، وأن یعبد هللاإذا  تمام: االخ
ومعھ غیره بأي  ¸ وحده وأن یعبد هللا ¸ بالخطأ، رجل فھم التوحید بأنھ ھو أن یعبد هللا

سالم سجد لصنم باإلھذا الرجل الذي حكم على الكافر المشرك الذي إذا  علٍة كانت،
ًرا وشرًكا وممكن أن یكون ھذا وجعل مناط عدم الحكم علیھ بالكفر وأن ال یكون ھذا كف

ومعھ غیره  ¸ شرك ولكن أن یكون ھذا لیس بكفر، ویحكم بماذا بالجھل، فجعل عبادة هللا
  .بجھل ھي إسالم وتوحید

  نحن اآلن نبلغ ھذه األوصاف ھل ھذا یصلح أن یكون سببًا؟: الشرعي العام
  .ھذه ھي حقیقة حال ھذا سبب: األخ

صلح في كل كافر اختلف فیھ تعرف لماذا؟ یصلح في كل ھذا التوصیف ی: الشرعي العام
أنا وهللا تبین لي من إنسان أنھ كافر، وجاء إنسان إذا  كافر اختلف فیھ، في الحكم علیھ،

  .قال ال لیس بكافر
  .ألنھ لم یتبین لھ: األخ

یعني ظھر لھ بحكم الشرع أنھ لیس بكافر بناًء على ھذا التوصیف الثاني : الشرعي العام
  .ر على أي حال كان ألنھ سمىكاف

لیس  ¸ في مسائل التوحید والشرك فھم أصل الدین رجل فھم أن عبادة غیر هللا: األخ
على تعیین أي شخص لجعلھا لم تحدث قبل ولم تحدث، مثال ھذا رجل فھم التوحید بأن 

م یعبد ومعھ غیره بجھل ھذا موحد ایًضا یحكم لھ باإلسال ¸ یعبد وحده؛ وأن هللا ¸ هللا
  یورث ویرث ویحكم لھ بأحكام اإلسالم كلھا یحكم لھ باإلسالم فھل ھذا ھو التوحید؟

  .طبعًا لیس على اإلطالق: الشرعي العام
  .لكن ھذا ھو حال الرجل: األخ
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لكن لیس ھذا سبب كفره، لیس ھذا ھو سبب الكفر، مناط غیر واضح، : الشرعي العام
  ..نحن اآلن

  .ر باإلسالم ألنھ جاھلھذا الذي حكم على الكاف: األخ
نحن اآلن في ھذا المجلس لماذا جلسنا لذكر المناط الصالح للحكم علیھ : الشرعي العام

بالكفر، یعني ھذا في أحوال أحكم بكفره؛ وفي أحوال ال أحكم بكفره بتحدید المناط، 
، احس اننا ندور في ...االحیان انا احس اني ما اوصل إلى المشكلة شیخنا في بعض

مفرغة، أنت مثًال تأتي بفوارق غیر مؤثرة، یستطیع الذي یقول أن اإلكراه ھو في  حلقة
  القول فقط أن یقول بقولك تماًما؛ یستطیع لیش انت تمنعھ؟

  .نحن قلنا أنھا في األصل خالفیة في فھم النص، حال المكره بالقول أم بالفعل: األخ
ت ما الذي جعلك تقول ان ھذا یاشیخنا الجھل في فھم النص أیًضا، أن: الشرعي العام

  .أصل
  .ھو لم یجھل فھم النص ھو جھل فھم التوحید: األخ

انتظر یاشیخ انت تقول وهللا ھذا الخالف سائغ، والجھل ال یسوغ یعني : الشرعي العام
  یحكم بكفره؟

  .فركَ ألن فاعل الشرك الیحتاج إلى دلیل وإلى بینة حتى یُ : األخ
  .تى المكرهحتى اإلكراه؟ ح: الشرعي العام

  ؟متى علمنا بأن المكره ال یكفر: األخ
  .بالشرع: الشرعي العام

بالسمعیات ھذه السمعیات احتملت بأن یكون القائل ھو المقصود، وبأن یكون : األخ
  الفاعل ھو المقصود في ھذه السمعیات احتملت االثنین، أما ھذا الرجل الذي نقیس علیھ

  .فطریات ھي سمعیات لیست
  .من قالك ھذا؟الجھل ھو یقول من باب السمعیات: مالشرعي العا

  .أي جھل؟ جھل ال إلھ إال هللا: األخ
  ...بـھو یقول الیوجد دلیل یاشیخنا ھو یقول اإلكراه أتى القرآن : أخ آخر

ابو المنقطع انت اآلن ما یخطر لي ھذا االمر وهللا اعلم، یقول كیف : الشرعي العام
  .كتب المصنفین في ھذا الباب المخالفینماعندي دلیل یاشیخ انت راجع ال

  ؟باب ماذا :األخ
  .الذین یعذرون بالجھل في أصل الدین: الشرعي العام

  .كلھ ال یعتبر: األخ
یاعمي حتى الذین یقولون أن االكراه ھو في القول یقولون حتى الذي في : الشرعي العام
  .الفاعل الیعتبر

  ...ي بتعریف ماھو االكراه علىھنا رجعنا نقیس ما ھو الیوجد نص قطع: األخ
الدلیل وما  نالحظ دخلت في مسألة دقیقة جدا؛ وھي قضیة ما المحتِمل م: الشرعي العام

شكل علیھ محتمل الدلیل وصریحھ؟ أالصریح منھ، اآلن الشرع ھل ممكن أن یكفر بمن 
  .ھل الشرع یأت بمثل ھذا، دقیق جدًا
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إلى نص لكن نص غیر واضح ھو یقول  یعني ھو اآلن خالف انت تقول، نعم ھو یستند
  .لك لیش غیر واضح ھو بالنسبة لي واضح

  .بالنسبة لي ھذا یعتبر عندي لیس: األخ
  .مانعًا من تكفیره ماذا؟ ما المقصود باالعتبار عندك، قد یعتبر: الشرعي العام

  لیس إلھ واحد بل إلھین؛ الدلیل قال اني استند الى الدلیل ¸ رجل قال هللا: األخ
ووقف على ھذا وقال ھذا ھو دلیل ھو عنده دلیل ، )وھو الذي في السماء وفي االرض (

معتبر قطعي بل ثابت، ھل انا اعتبر ھذا الدلیل واقول ممكن ھذا یكون عذر لھ إلیقاف 
  .الحكم

  .طیب أنا أسألك وتجیبني بعدل: الشرعي العام
  .انا سألت حضرتك: األخ

  ...ناء علىوأنا سأجیبك ایًضا ب:الشرعي العام
اخي التزم بآدابنا، أخي آخر األسئلة؛ اكتبھا، دع الشیخ یتكلم إلى اآلخر ثم : أخ آخر

  .األسئلة ماشي
  ؟معذرة أنا آسف لم التزم بآداب المجلس: أألخ

قل لعبادي (: یقول ¸ األمر أن شاء هللا اخوة نحن ھذا حوار، یاشیخ هللا: الشرعي العام
  )یقولوا التي ھي احسن

  شیخنا الحظ الشاھد
معروف ما جاءت بھ -اآلن اإلجابة نرجو أن تكون بعدل، رجل یقول في الكون إلھین 

وانسان یقول كل من عبد غیر هللا العابد لغیر هللا كافر؛ومن تلبس بھ فھو  -دعوة الرسل
ھل تجعل الثاني  ال مثل اإلكراه ھو الخطأ والجھل،كافر، إال متحقق فیھ مانع شرعي ق

  مثل األول؟
  .ال یوجد أدنى مقارنة والیمكن أن یكون كذلك

اصل  ، ان عبادة هللا، األثنین أصل، ھذا استدل بدلیل على فھمھ للتوحید؛ فھم خطأ: األخ
  .ھو في نفسھ اصل ،وأن هللا

تدالل بالعمومیات خطأ، ھنا أنا نبھت على أمر قضیة أولى؛ دائًما االس: الشرعي العام
  .ن یكون بتحریر وتفصیلدائما الحدیث في ھذا البد أ

اآلن الذي یقول في الكون إلھین مثل الذي اختلف في مسألة أصولیة ھل الجھل مانع 
یاشیخنا ما الذي سوى بین ھذین  .أھلي أو غیر مانع؟ انت تقول ال ھذا لم یفھم التوحید
  معذرةً انا ال استطیع ان اثبت لك الفرق تعرف لماذا؟

  .لھا نتجاوز ھذه القضیة وبعدین نرجع
،آل إلى الكفر اثنین بأي دلیل كان ھو لیس عنده ھذا الرجل الذي قال ھناك إلھین: األخ

 ¸ وإلى أن یجعل مع هللا إلًھا آخر وإلى الشرك، وھذا الذي جعل أن التوحید عبادة هللا
  .ومعھ غیره إلى ماذا آل؟ الى الكفر

  .توحیدیاشیخ من قال أنھ جعل عبادة غیر هللا ھو ال: الشرعي العام
  .معھ غیره بجھل، ھذا عنده توحید: االخ
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  .تصویر للمسألة خاطئالال یاشیخ ھذا  !من قال: الشرعي العام
  .بناًء علیھ یحكم علیھ باإلسالم: األخ

ھو ماذا یقول، یقول ھو كفر، من أشرك با ھو كافر لكن مانع یمنع : الشرعي العام 
محلي یاشیخنا القول اآلخر الذي تبناه أئمة ھذا سإمنھ أنھ جاھل كما یمنع اإلكراه لكن ال، 

المذھب یقبحون حتى یقبح ھذا یقول ھو یسمي المشرك موحدًا ویسمي الشرك توحیدًا 
ھذا خطأ، نحن یاشیخنا نحرص على بیان الحكم الشرعي الصحیح لیس مجرد تقبیح 

لشرك القول ھو قول ضال مضل لكن ھو ما قال أنھ یسمي الشرك توحیدًا ما یسمي ا
  .توحیدًا

  .فعرِّ ھو لیست العبرة بما یسمي وبما یصنف وبما یُ : األخ
  .ال یاشیخ األسماء الشرعیة معتبرة: الشرعي العام

العبرة بحقیقة حكمھ انت حضرتك بناًء على ماذا حكمت على الرجل الذي یعبد : األخ
  جھلھ؟عتبر ومعھ غیره بجھل بناًء على ماذا حكمت علیھ بأنھ مشرك وال ی ¸ غیر هللا

  .مافھمت سؤالك: الشرعي العام
بجھل ال یعرف أن دعاء البدوي أنھ یرزقھ؛ ھذا  ¸ حضرتك رجل عبد غیر هللا: األخ

  .شرك
  ؟ھذا تلبس بالكفر السبب ماھو: الشرعي العام

  ما الحكم الذي جعلك تحكم علیھ بالكفر؟: األخ
  .تقصد ما ھو السبب؛ عبادة الصنم: الشرعي العام

  ، ھل ھذا الجھل اعتبر عند حضرتك؟¸ اء غیر هللادع: األخ
  .قطعًا غیر معتبر: الشرعي العام

  لماذا ألنھ مخالف؟: األخ
  .ال لیس ألنھ مخالف، الن السبب موجود: الشرعي العام 

  .الشیخ سوف یوضح لنا السبب اصبر علیھ: أخ آخر
  .انا ال أسأل من أجل السبب أنا أسأل لكي أفھم المسألة: األخ

  .الشیخ یؤصل للسبب: خ اآلخراأل
كان عبر علیھ سؤال تقید، الصورة وهللا اعلم قد إذا  طیب، نكمل ثم: الشرعي العام

  .تكتمل في آخر األمر، وتظھر اجوبة لبعض االسئلة
  

اآلن المناط الثالث قلنا الذي یكفرون بھ ھو تسمیة یعني یقولون أن الذي یسمي المشرك 
ك موحدًا، والذي یسمیھ موحدًا ھو كافر لماذا ھو كافر؟ وھذا متعلق بھذا یسمي المشر

االسم الشرعي یسمي المشرك موحدًا؛ إذن ھذا َغیََّر الوضع الشرعي  رَ یَّ ألنھ غَ : قالوا
  .كافر

ھذا المناط الثالث المحتمل تسمیة المشرك موحدًا؛ فتغییر األسماء الشرعیة، ھذا اآلن 
  ؟اناًطا مكفرً یصلح ایًضا أن یكون م نسبره ایًضا، ھل
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نحن قلنا ان الثاني الیصلح؛ ألنھ ھذا نوع لیس سبب، الثالث اآلن ھل یصلح أن یكون 
  سببًا؟

  .سماه مسلم الذي ال یكفرھم كافر لماذا ألنھ مشرك ھذا،رجل قال ل
  .سیف االسالم الیوجد مشكلة یاشیخ انت ان شاء هللا تفھم

  .منھھو یوجد تسجیل بعد ذلك إن شاء هللا اخذ : األخ
  .الال حتى سیف یفھم ھكذا ان شاء هللا: الشرعي العام

  
اذا قلنا ، نقول ھذا الیصلح ایًضا أن یكون سببًا لتكفیر العاذر بالجھل وذلك لما یلزمھ

للمسلم یا كافر فھل ھذا كفر؟ لیس بكفر، طیب ھذا تغییر اسم شرعي؛ ھذا رجل مسلم 
  .انت تقول كافر

  ).ألخیھ یاكافر فقد باء بھ احدھما من قال(: ’ حدیث الرسول: األخ
  .اجماع العلماء على أنھ لیس على ظاھره طیب ما معنى ھذا النص؟: الشرعي العام

  ؟ما الذي جعلھ ال یؤخذ بظاھره: األخ
  .رنا عمر بن الخطابفّ كَ لو قلنا بھذا القول لَ  ،نعم: الشرعي العام

  من یقول للمسلم یاكافر ھذا كفر أكبر؟: أحد اإلخوة
ر صح؟ طیب ھو تغیر لألسماء ال لیس بكفر أكبر، ھو لیس بكاف: رعي العامالش

الشرعي ما الذي جعلنا ال نكفره؟  الشرعیة مع ذلك لم نكفره لماذا؟ طبعًا ھو غیر االسم
بتأویل ألنھ كفره بتأویل، عمر كفر حاطب ألیس كذلك؟حاطب ھل صار  ؟ألنھ ماذا
  .حاطب لم یكفر، جیدكافًرا؟ ال

  ه بتأویل ام بدلیل؟كفر: األخ
التأویل الیكون إال عبر دلیل لھذا اصال فسرت ماھو التأویل؛ قالوا ھو : الشرعي العام

  .استعمال الدلیل في غیر موضعھ
؟ ألنھ اكفره بتأویل؛ ولھذا ابن القیم ’ ب لم یكفر، ِلَم لم یكفره النبيعمر كفر حاطب حاط

) في صلح الحدیبیة من الفوائد وأحكام فصل في ما/ زاد المعاد(في كتابھ  -رحمھ هللا-
اجتھد وتأول وقال لمسلم یاكافر؛ ھذا ال یكفر؛ بل قد یثاب ھو مأجور إذا  ذكر ان المسلم

ألنھ غیرة على دین هللا، طیب ھو غیر االسم الشرعي وسمى المسلم كافًرا ولم یكفره 
ھو نفس الشي؛ نفس  بتأویل، مثل ھذا الذي یقول للكافر ھذا مسلم بتأویل ھل یكون كافر

قلنا ان ھذا التأویل تغییر األسماء إذا  كان بتأویل فإنھ یتنزل علیھ ما یتنزلإذا  الحكم،
الشرعیة؛ إذن یلزم منھ أن یكفر من قال للمسلم یا كافر وال یقول بھذا أحد من أھل السنة 

  .إال الخوارج
لكفر والشرك غیر ممكن اعتبر بس ان نحن نعتبر التأویل في المسائل غیر ا: األخ

الشرك األكبر والكفر األكبر نعتبر التأویل أنا ال أقول ال نعتبر التأویل مطلقًا انا اقول ال 
  .بجھل اعتبر تأویلھ في ھذه المسألة فقط أال وھي صرف العبادة لغیر هللا

  یاشیخنا كما قلت ھذه اإلطالقات؛ ال نعتبر بتأویل أو نعتبر بتأویل: الشرعي العام
شیخنا اوال الموضوع كفر وإیمان، تغییر أسماء شرعیة القضیة األخرى التأویل ھنا یا
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ھنا ال اعتبار بھ في كونھ سائغًا أٍو غیر سائغ، الحدیث في كونھ ھل یكفر بھ أو ال، رجل 
لكن من لم یكفره بتأویل ال ھنا في محل  ،عبد صنم متأوًال ھو كافر باإلجماع عندي

  .نظر
من وقع في الشرك  ،تأتیني باألصل وھو من وقع في الشرك ال یا شیخنا انت دائما

ھذا كلھ كافر باإلجماع وھذا الذي یرد علیھ من  ،متأول ،جاھل ،ماعندي فیھ تأویل
كالمك، لكن الذي لم یكفره بتأویل ھذا محل نظر آخر في تفصیل األول كافر باإلجماع 

الذي لم یكفره أنا اآلن وإیاك  حتى لو كان متأوًال ھو والذي وقع في الشرك، لكن الثاني
ابحث في سبب كفره، نحن اتفقنا انھا لیست قضیة الیدخل ضمن الكفر بالطاغوت، وال 
أنھ یقال لم یفھم التوحید وإن كان یمكن أنك ما سلمت بھ، وقضیة تغییر االسماء 

  الشرعیة ایًضا لم یرد فیھ؛ ما یمكن أن یكفر من ھذه الجھة، لماذا؟
یكفر بھذه األسباب الثالثة التي  ،ذا مثال احمد الحازمي حینما یكفرأضرب لكم على ھ

ذكرناھا، ارجعوا إلى رد الفتوى التونسیة انظروا ما ھي المناطات التي بنى علیھا 
  .الحازمي في تكفیر العاذر بالجھل مطلقًا، ستجدون ھذه الثالثة كلھا

  الیس العاذر بالجھل الذي لم یكفر المشركین؟: األخ
الفتوى على العاذر بالجھل، الذي ال یكفر المشركین ھذا باإلجماع كافر : عي العامالشر

  .ال أحد یخالف فیھ
  ؟ینبناًء على ماذا ھو لم یكفر المشرك: األخ

اخبره اننا بعد ھذا إن شاء هللا ، اخذنا التبسیطإذا  قلنا بالعموم لكنإذا  ھذا: الشرعي العام
  .ألن ھذه مناظرة طویلة وحوار طویلتعالى أنتم ستخبرونھم بشكل مفصل 

األخ یسأل لو حكمنا على عموم بإسالمھم وھل لھم حقوق التي لنا وعلى : أحد اإلخوة
  المھاجرین؟

  !مافھمت یاشیخ: الشرعي العام
یقول انا االن من المسلمین، وأنت تعتبر ان المدنیین من المسلمین، أنا اآلن : أحد اإلخوة

اردت ان اترك السالح او اترك الجبھات من أجل تحصیل  أجاھد في سبیل هللا واآلن
العلم الشرعي، ھذا یترتب علیھ عقوبة لمخالفة أمر ولي األمر الذي ھو الشیخ أبو بكر 

انت تعاقبني لو انا تركت السالح اآلن  ماذافیقول ل -نسأل هللا ان یحفظھ-البغدادي 
یكون مآلي إلى أین؛ للسجن مدة تحولني إلى محكمة شرعیة وتحبسني وبعدین هللا اعلم س

طویلة، أو جلد، أو أي عقوبة انا اتلقاھا، وفي الوقت الذي انت تعاقبني على انني مثًال 
اقول ان المدنیین فیھم مشركین او كالم مثل ھذا أنت تقول لي ال، أنھم مسلمون، لماذا ال 

  تلزمھم بالذي أنت تلزمني بھ؟
  .ل ھذا ما یصلح أن یكون من مجاھداتق هللا اوًال السؤا: الشرعي العام

معذرةً لكن السؤال ھذا مبني على غضب قلیل، فھو لو بدأ السؤال مباشرةً أنا كنت : األخ
  .سأرد علیھ، لكن حدثت القلیل من األمور فھو منفعل قلیًال 

  .المشكلة اعرفھا ویعرفني سیف االسالم: الشرعي العام
  .یدًاترجم بعدھا ألنھ الیفھم اللغة ج: أخ آخر
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اوًال وآخًرا  ¸ أنت اآلن یاسیف االسالم البد أن تعلم أنك محاسب أمام هللا: الشرعي العام
  تركت السالح ماذا سیكون حكمك؟إذا  أنت التنظر اآلن انا اعاقب او ال أعاقب، انت

  .لیس ترك الجھاد اخي سبحان هللا: األخ
ي بعدین یعني انا اكثر من سنة انا ارید شھادة علم انا ارید أوًال ان اعرف التوحید اخ

  .أقاتل في سبیل هللا، اآلن المجاھدین كثیرون، انا ارید طلب العلم لكن ھم یقولون العقوبة
  من قال ھذا؟: الشرعي العام

  .اخي یقولون سجن: االخ
طبعًا یوجد كثیر اخوة یذھب للقتال ویذھب إلى المعاھد  ك،لماذا انا اخبر: الشرعي العام
  .یمكن الیوجد إذن لك انت، یمكن انت حالة خاصة الشرعیة، لكن

كل الكتیبة اآلن تذھب إلى العراق بأمر من الخلیفة، نحن نذھب الى العراق : ٍأخ آخر
اآلن، ھو بعد أن فتحت ھذه القضیة ھو رأى أننا نحن ُجھال أو ھو یرى نفسھ جاھل، ھو 

  ...فعًال معظمنا یرى أن المدنیین، ھو ھذا السؤال الذي
  .ھذه مسألة أخرى: رعي العامالش

اآلن نحن سألنا الدولة تقول ال، الناس مسلمون ومعاملتھم في الظاھر البد ان : األخ
  ...نحن

  .المقصود من أظھر شعائر اإلسالم ولم یتلبس بناقض ظاھر: الشرعي العام
تمام حتى قبل دخول الدولة حتى بعد دخول الدولة نفس الشيء، الناس األصل : األخ
  .اإلسالم فیھم

  .الال یاشیخنا ھذا اإلیراد بدعي األصل بدعة: الشرعي العام
  .ممكن ھذا السؤال في نھایة الكالم :األخ

  .نحن اآلن في نقاش علمي ثم سنأتي على ھذه المسألة: الشرعي العام
  .انا عندي سؤال یاشیخنا: أحد اإلخوة

  .اھرظ أخي تركي أنا، أنا رأیت نساء عراة وكل شيء كیف: أخ آخر
  .التوحید یُعلم في المعسكرات، ھو یطلب سؤال عن إخوة: أخ آخر

  من الذي سألك؟: الشرعي العام
اخوة جدد أتوا إلى شرعیین في المعسكر یسأل انھ كان في تركیا رأى نساء : أخ یترجم

  .كاسیات عاریات ھو یقول ھؤالء كفار ھم یقولون انتم تكفیریون
  .ال، لیس ھكذا: الشرعي العام

  تذكر اسم من قال ھذا؟: شرعي العامال
  .موجود ھذا األخ في الطبقة: األخ التركي

یوجد تفصیل في ھذه المسألة،ھذا السؤال سنأتي علیھ، ھذه موضوعات : الشرعي العام
  .كبیرة

 علیھ السلف ینبھ یا اخوة للعلم اذكركم فقط بشيء مما كان علیھ أھل العلم من الذي كان
م ھو أنھ قد یكون قطع الكالم ممحقة للبركة، ولھذا لو تالحظون في مجالسھ -رحمھ هللا-

لو أن األمر یدون؛ ثم بعد العرض یطرح قد یكون افضل؛ ألن لو تالحظون في البدایة 
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، یعني صعب الواحد یؤدي المعنى ویختلط الدخول كان األمر سھل، لكن لما
  .اآلخربموضوعات كثیرة، فالجید لو تدون ثم یبدأ یسأل الواحد تلو 

ال یصلح أن  ااه؛ تسمیة المشرك مسلًما ھذا ایضً قلنا أن المناط الثالث وھو الذي ذكرن
  .یكون سببًا؛ یترتب علیھ الحكم بالكفر، ھذا واضح وهللا تعالى أعلم ولیس فیھ خالف

تقسیم ھذه  اآلن الحظوا یا إخوة السبر والتقسیم، طریقة السبر والتقسیم، سبر او
  ا وظھرت ھذه النتیجة؛ فإذًا ما الذي بقي من دلیل؟المناطات ثم سبرھ

  .ھذا الواحد لو حكم بغیر حكم هللا: أحد اإلخوة
  .ھذا لو حكم بغیر حكم هللا ھذا المناط الثالث: الشرعي العام

  ؟طیب حضرتك ذكرت انھا اربعة: األخ
الطاغوت لم انا اقصد اآلن ھذا الناقض ما دلیلھ اآلن؛ ِقلنا دلیل الكفر ب: الشرعي العام

یصح، ودلیل جاھل التوحید لم یصح، ودلیل تغییر األسماء الشرعیة لم یصح، طیب ھل 
ھو ناقض اصًال؟ ھل ھو ناقض؟ من لم یكفر المشركین؟ قطعًا ھو ناقض باإلجماع، 

ذكره اإلمام أبو : وھل نص علیھ أھل العلم؟ نعم نصوا علیھ من الذي أبرز من نص علیھ
م في كتابھ اإلیمان، كذلك اإلمام البخاري ذكر ھذا الناقض في كتاب عبیده القاسم بن سّال 

شرح أصول (، وذكره أبو حاتم الرازي أبو زرعة الرازي في كتاب )أفعال العباد قُ لْ خَ (
  .لاللكائي؛ ھذا الكتاب مرجع معرفة اعتقاد أھل السنة) اعتقاد أھل السنة

؛ اضافةً إلى أقوالھم نعرف أن نحدد إذن بالنظر إلى استعماالت أھل العلم لھذا الناقض
أن العلم یؤخذ من النقول؛ نقول : الصورة واضحة، اإلمام الشاطبي یذكر في الموافقات

قلنا أكثر علم إذا  فنحن یؤخذ من نقول أھل العلم وتصرفاتھم، أھل العلم وتصرفاتھم،
حتى لم یكن الصحابة ماھو؟ من تصرفاتھم سیرتھم وأفعالھم وجھادھم ھنا نأخذ العلم، 

أفعالھم، كذلك العلماء الذین استعملوا ذلك الناقض؛ البد  ،ھناك نقل كثیر لكن تصرفھم
لھم نظر واعتبار إلستعماالتھم وتصرفاتھم؛ ألن ھذا مصدر علم غزیر، لكن الذي 
یقتصر مجرد على نقل وال ینظر إلى االستعماالت وال طرق التعامل مع ھذه النواقض 

  .سیخطئ كثیًرا
) فاءالشِ (خ دمحم بن عبد الوھاب نصھ في الناقض الثالث؛ أخذه بالنص من كتاب الشی

، المجلد الثاني) فاءالشِ (أخذه بالنص من كتاب  -من لم یكفر المشركین-للقاضي عیاض 
وذھب : طیب القاضي عیاض فصل في ھذا الناقض؛ وذكر لھ مناًطا؛ ٍفقال في كتابھ

ھ من الرجال والنساء ممن لْ والجاحظ إلى أن البُ طوائف من أھل البدع كثمامة بن أشرس 
لم یدین بدین االسالم؛ ممن لیس في طبیعتھ قوة االستدالل؛ أنھم معذورون وأن حجة هللا 

والزندقة؛ ي في كتابھ التفرقة بین اإلسالِم لم تقم علیھم، قال وقد مال إلى قولھم الغزال
، لماذا؟قال طبعا -نص واإلجماع؛ فإن الشرع والنص ألنھ تكذیب بال: قال وھذا كفٌر با

قال ھو تكذیب بالتوقیف واإلجماع النصي، قال فإن  -ھو سماه التوقیف ویقصد بالنص
اإلسالم والذي ال یكفرھم ھو كافر لتكذیبھ بالنص؛  من لم یدن بدینِ  التوقیف قد جاء بكفرِ 

  .بذلك ؛ فھو كافرب بالنِص ذِّ كَ فإن من لم یكفرھم أو شك في كفرھم؛ فھو مُ 
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ھذا النص طبعا ھو استند علیھ الشیخ دمحم بن عبد الوھاب في أكثر من موضع ونقلھ، 
اآلن القاضي عیاض ذكر الناقض وذكر مناطھ؛ وھو المناط الذي الیصلح بعد السبر 
والتقسیم إال ھو، الیصلح بعد السبر والتقسیم؛ كسبب ظاھر منضبط لكفر من لم یكفر 

  ھذا الدلیل وھذا المناط انا اعرف كیف اتعامل بھذا الناقض، المشركین إال ھو، وبمعرفة
ن الناقض ھذا نفھمھ ناقًضا كذیب، الدلیل أن الناقض جحودي، أالتَ :العلة ماھي؟ قال

بمعنى، وقاعدة الجحود ماذا تقول؟ ھو رد وجحد الحكم الثابت في القرآن  اجحودیً 
قاعدة الجحود، والعلماء ربطوا  ھذه -نص علیھ شیخ اإلسالم وغیره-والسنة بعد بلوغھ 

  كان كذلك فدلیل ھذا الناقض ماھو؟ إذا  ھذا الناقض بمناط؛ وھو التكذیب والجحود،
  ،قال هللا: كل آیة أو حدیث دل على كفر من رد حكم هللا بعد بلوغھ،مثال

 بَ ذَ ومن اظلم ممن كَ (:  قال هللا ،ھذا دلیل ھذا الناقض، )وما یجحد بآیاتنا إال الكافرون(
فھذا الدلیل ھو الذي ، )للكافرینبالصدق إذ جاءه ألیس في جھنم مثوى  بَ ذَّ على هللا وكَ 

یصلح بطریقة السبر والتقسیم أن یكون مناًطا ووصفًا مؤثًرا لھذا الحكم وھذا الناقض؛ 
رجل قال ال أكفر النصراني ما حكمھ؟ كافر  النصراني، فالذي یعرف أن حكم هللا، اآلن

  ذیبھ للقرآن ؟ ألنھ ما نوع كفره ؟ طیب أعطني سببا آخر ؟تكا سبب كفره باإلجماع، م
  .فھمھ للتوحید :األخ

  
  ...شیخنا انا قلت لك السبب دائًما، ھذا نوع جزاك هللا خیر: الشرعي العام

  .الذي یكذب بالقرآن: أحد اإلخوة
  ؟ماذا قنا بین السبب والنوع ماذا بأن السببرّ نحن یاشیخنا فَ : الشرعي العام

  .سبب الكفر ھو فعلھ: األخ
  طیب الحكم بالكفر ھل ینبني على أمور قلبیة؟: الشرعي العام

  .علمتھا بإخالصإذا  حكمھ الكفر: األخ
لكن حكمھ؛ ھل ینبني  ¸ ھل الحكم بالكفر، ھو قد یكون منافق عند هللا: الشرعي العام

  ؟فعرَ على أمور اعتقادیة التُ 
  .ظھر لي لكن ھي تنبنيال اعرفھا انا؟ھي الت: األخ

طیب، رجل ال یفھم التوحید وھو یدین بدین اإلسالم كلھ ھذا ماھو : الشرعي العام
  حكمھ؟

  ، انا ال اعرف انھ ال یفھم التوحید ما حكمھ؟حكمھ االسالمھو : األخ
العلماء ال یسمون ھذا سببًا؛ یسمونھ نوًعا لماذا؟ألنھ في بعض األحوال : الشرعي العام

  .یكون سبب ألنني ال أعرفھالیمكن أن 
  .ھو عمل قلبي خاٍف علي صح ألنھ :األخ

األحكام الشرعیة قلنا تناط بأسباب وعلل وأوصاف ظاھرة شیخنا؛ ھذه : الشرعي العام
  القضیة واضحة، تراجع في كتب األصول ستجد ھذا الشيء

كم هللا قلنا أن المناط ھو جحد الحكم؛ ھذا ھو السبب الوحید، نوعھ؛ ھذا الذي عرف ح
ه؛ ھذا جحد حكم هللا ولم رَ فِّ كَ فلم یُ ، )لقد كفر الذین قالوا أن هللا ثالث ثالثة(نصراني كافر 
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یكفر بالطاغوت؛ لم یفھم التوحید؛ غیر أسماء هللا الشرعیة، ھذه كلھا أنواع تصلح أن 
  .یقول في ھذا لكن ماسبب كفره؟ ألنھ رد حكم هللا

یخ لم یدن بدین اإلسالم، ألنھ رد حكم هللا، رجل سِ رجل قال الیھود لیسوا كفار؛ كافر 
ومن یبتغ غیر (قال  ¸ قال الذي یدین بدین ھذا لیس كافرا؛ ھذا كافر لماذا ألن هللا

ھذا یقول لك ال ھو مسلم وھو ، )االسالم دینًا فلن یقبل منھ وھو في اآلخرة من الخاسرین
ھل فقط الیھود والنصارى  مرتدطیب،  ،¸ من الفائزین، ھذا كافر ألنھ جحد حكم هللا

  .كافر أصلي؛ ال ال یحصر على ھذا الیقتصر على ھذا
ن؛ فالذي یعرف ان یِّ نصیري واضح الكفر بَ  ،المرتدین؛ المرتد كالنصیریة مثًال 

، ویعرف ھذا دین النصیریة؛ ثم ال ¸ النصیري یعتقد أن علي ھو هللا وال یلتزم بدین هللا
  ماذا؟ ألنھ یعرف أن حكم هللا في ھذا الكفرواضح؟ھذا كافر مرتد لیَُكفَِّره 

ر األنبیاء والشرائع؛ ھذا نكِ ھذا الذي یقول ان علي ھو الرب وال یدین بدین اإلسالم ویَ 
الشرع جاء بكفره جاء بشكل ظاھر، فالذي ال یكفر ھذا جاحد بماذا؟ جاحد وراد لحكم 

أن ھذا ان حكم هللا فیھ : و قالهللا، بناًء على ھذا؛ من انتسب لإلسالم وتلبس بردةٍ فھ
لكن قال لیس حكم  -حتى لو كان تأویل فاسد-اإلسالم ولم یكفر عندي؛ بشبھة أو تأویل 

هللا فیھ الكفر، هللا ماحكم بكفره ھذا الرجل متأول؛ ھذا الرجل مخطئ؛ ھذا الرجل في 
ھنا ھو رد الحكم قلنا أن المناط إذا  هللا ما كفره ھل تحقق المناط ھنا؟ ،شبھة؛ لیس بكافر

  وجحده ھل تحقق ھنا؟
  

أن  یُمنعالزم نتفق ان المناط ھو رد الحكم الھلھ؛ الن حضرتك قلت ال : أحد اإلخوة
ال یمنع أن یكون  ،عدم حكمھ بحكم هللا ،عدم كفره بالطاغوت ،فھمھ للتوحید عدمیكون 

ه األشیاء بحكم ھذا كلھ یستلزم كفره، ولكن العلة التكذیب الن نحن اصًال ما منعنا ھذ
كفر، فھو لیس فقط تكذیبھ للقرآن أو للنص ھو كفر؛ بل یوجد أصًال من ھو حدیث بعھد 

اصال بجھل، قلت لھ اإلسالم فرض،  ب آیة فرضیة الحجاب ممكن یعذرذَّ كَ إذا  اإلسالم؛
  .وانا أدعوه قبل ان ادعوه ھو دخل في اإلسالم، ھذا الحجاب من دین هللا

  .ب صورة غیر واضحة اعطني مسألة واضحةالحجا: الشرعي العام
  .لت لھال ترتدي الحجاب ق تھامرأ: األخ

ال اعطنا مثاال أوضح المناط ھنا غیر واضح، یعني رجل حدیث عھد في : الشرعي العام
 ،یقول أن الخمر حرام، حدیث عھد في اإلسالم قال ال ¸ اإلسالم قلت لھ ھذا كتاب هللا

  .ھذا كافر
  .أو أنا أدعوه ھل ارتد قبل أن أدعوهتمام، : األخ

  .أخبرتھ أن حكم هللاإذا  :الشرعي العام
  .لماذا؟ ألن ھذه من األشیاء التي تحتاج إلى السمع: األخ

، ھذا الكالم تستطیع أن تقول : الشرعي العام شیخنا اسمع اآلن المناط ھنا ھو الشرك با
كلنا نقول ال لماذا؟ ھذا أصل الدین  من عبد صنًما ھل یعذر بتأویل؟ ھل یعذر بجھل؟ ھذا



 

 

  ضوابط تكف العاذرل حو مناظرة 

34 

ھذا،وسبب كفره ھو صرف العبادة لغیر هللا، ودلیل كفره ماذا؟ دلیل كفره أنھ عبد غیر 
  ، ھذا الناقض الثاني ما سبب كفره؟هللا

  ...ممناط كفره حك: األخ
  .عبد غیر هللا مثل ابلیس: الشرعي العام

  .العاذر نحن نتكلم فيسبب كفره تكذیب باآلیة صح؟ : األخ
مشكلتك یاشیخ التسویة بین الناقضین بین من عبد الصنم وبین من لم : الشرعي العام

یكفره وبینھما فرق، انا اقول االول كافر متأول جاھل كافر لماذا ألنھ وقع في سبب 
  .¸ ر والذي ھو عبادة غیر هللافِّ كَ الكفر والمناط المُ 

وقع في سبب مكفر وھو الذي ھو عندي  الثاني الحكم الشرعي انا اقول ماسبب كفره ھل
رد الحكم الشرعي وجحده وھو أن یعرف أن حكم هللا فیھ كفر فیرده ھذا ھو دلیل 

ل من صَّ اول فَ  ىالناقض، وكل من تكلم من األوائل بھذا جعلوا ھذا ھو دلیلھم، اآلن تر
  .الناقض فصل تفصیل ھو القاضي عیاضاألوائل في ھذا 

هللا لیس في : م لما تحدثوا في الجھمیة، اآلن رجل جاءك وقالأبو عبیدة القاسم بن سال
  .السماء بماذا تحكم علیھ؟كافر مطلق كل من قال هللا لیس في السماء

  .بین المسلمین فھو كافر كان یعیشإذا  :األخ
السلف لم یكفروا ، أئمة قلت لك انك اكثر الجھمیة على ھذا القولإذا  :الشرعي العام

  .یعتقدون ذلك نالجھمیة ومجمیع 
  اصال یوجد اختالف في قول الصحابة ھل ھو دلیل أم لیس بدلیل: األخ

  .یاشیخنا ایاك ان تحدثنا عن قضیة أعمال السلف ال نؤمن بھ: الشرعي العام.
لیس في السماء  ¸ الكالم في القرون المفضلة، تمام انت تقول ان الذي یقول أن هللا: األخ

استوى على عرشھ، وقال ھو لیس بمستوي على  ¸ الن هللاسمع؛ إذا  ماھو حكمھ؟ الكفر
  .العرش، حكم ھذا الكفرٍ 

یاشیخنا اآلن كل من قال لك هللا لیس في السماء تحكم بكفره مباشرةً؛ أم : الشرعي العام
  .تقول وهللا ال أدري

  ھو یكفر،ال : األخ
  كل من قال ھذا یكفر؟: الشرعي العام

  .فوق السماء ¸ نحن من أین علمنا أن هللا: األخ
طیب العلماء أجمعوا على كفر الجھمیة واختلفوا في إنزال الحكم على : الشرعي العام

األعیان، فعامة العلماء الینزل الحكم على األعیان إال بعد إقامة الحجة، وحتى في 
مسائل ظاھرة كھذه القضیة؛ قضیة من قال هللا لیس في السماء الحظ أبو عبیدة قاسم بن 

وإن الجھمیة كفار، طبعًا اإلمام أحمد : قال -من أئمة السلف-) اإلیمان(كتاب  سالم في
) المسدد في طبقات ابن أبي یعلى(استعمل ناقض في رسالة  ؟ أنظربن حنبل ماذا قال

الجھمیة كفار؛ ومن لم یكفرھم فھو كافر، شوف اطالقات السلف، البخاري نص : قال
ذا الناقض اعتبروا بھ، طیب و كافر، استعملوا ھكفار؛ ومن لم یكفرھم فھالجھمیةِ : قال

وإن ): اإلیمان( كان فیھ تفصیل، أبو عبید یقول في كتاب الحظ نزال على األعیانفي اإل
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ر؛ ومن لم الجھمیة كفا: من ال یكفرھم، البخاري یقول لُ ھِ جِ الجھمیة لكفار وإني ألستَ 
  بمعنى ما معنى بعد الفھم؟  ،یكفرھم بعد الفھم كفر

، نحن قلنا أئمة الدعوة النجدیة نتجاوزھم؛ -رحمھم هللا-لك كیف تعامل أھل العلم  أفسر
ألنھم أصًال نصوا على ھذا،أنا آتیك بأدلة لكن ألن كل من یتكلم ال یتجاوز ھذا 

  .الموضوع، ومھم أن نتجاوزه
یرى أن ) الفتوحات المكیة(اآلن طائفة ابن عربي ما عقیدتھ، ابن عربي صاحب كتاب 

  .ل الوجود اإللھيثِّ مَ حل في جمیع المخلوقات، كل المخلوقات تُ  هللا
: كفر فرعون ألنھم حصروا الربوبیة فیھ، لكنھ لما قال الجمیع یمثلوا الرب قال: ویقول

قریش كفروا ألنھم حصروا األلوھیة في المشركین في األصنام، لكنھم : ما یكفر، وقال
ر من فَ ، ولھذا شیخ اإلسالم قال ھذا أكْ ا كفروام قالوا الخلق كلھ یمثل وجود هللا ھذالو 

إذا  ، ولھذا كان)ر من الیھود والنصارى والمشركینفَ أكْ (الیھود والنصارى والمشركین 
فر من لم فر ابن عربي وكُ ،أجمع العلماء على كُ سجد یقول سبحان ربي األسفل ھكذا

  .یكفره، ھكذا بإطالق
ن لم یكفره فھو كافر لكن حكم شرعي اآلن كافر؛ وم -شیخنا-طیب عند التحلیل، ھكذا 

  أن فالن كافر یعني زاغ عن الحكم ماذا؟
  ھم أكفر من الیھود والنصارى والمشركین، وھنا فائدة : شیخ اإلسالم قال

أكفر من : ألیس ھو مشرًكا مقطوًعا في شركھ طیب لماذا ال نسمیھ مشرك؟ ھو قال
  .الیھود والنصارى والمشركین؛ ھو یقول مرتد

  .یعني أنھ كان على اإلسالم وتكلم بكالم أھل اإلسالم، وبعد ھذا صار كافرا: حد اإلخوةأ
ال یعني انتساب إلى الملة، وھذا مبحث مھم یفید في ھذا الموضوع، اآلن : الشرعي العام

كثیر من أھل العلم المعاصرین یحصر مفھوم الردة في ماذا؟ فیمن صح إسالمھ ثم ثبت 
  .-رحمھم هللا-وعدم معرفة ألقوال أھل العلم  أعلیھ الكفر وھذا خط

  االنتساب فقط یصح اإلسالم؟: األخ
  .)ال مایصح االسالم یاشیخ(انتسب إلى اإلسالم إذا  :الشرعي العام

  .قلت انھ ارتد بسبب انتسابھ إلى الملة؛ ثم اصبح مرتدا بفعل الكفر: األخ
ین وكفر م على من ثبت إسالمھ بیقال؛ الردة یاشیخنا تطلق عند أھل العل: الشرعي العام 

  .بعده، ویثبت عند أھل العلم ایضا بمن انتسب إلى اإلسالم وھو یكفر
  .بنفس الوقت ھو یفعل الكفر: األخ

فیسمونھ مرتدا ھل نقول ھو اصال أسلم؟ ال؛ ھو ما أسلم لكنھ مرتد لماذا : الشرعي العام
  عامة أھل العلم مرتد ألنھ ینتسب إلى ملة اإلسالم، یعني عند الجمیع 

یعني بدل أن یقول ھو كافر أصلي توارث الكفر، یقول ھو مرتد انتسب إلى : األخ
  .اإلسالم ویفعل الكفر

مثال الرافضة النصیریة ھم اصال منذ أن ولدوا ، نعم ھو كافر مرتد: الشرعي العام
  كفار، لكن ما نوع كفرھم؟الردة

  وھل الردة تتوارث؟:األخ
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ا مخرجھ، بعض المعاصرین ماذا یقول،ھم الفقھاء اختلفوا، ھو لیس ھذ: الشرعي العام
  .انھ یجب ان یكون كافراإذا  اآلن أبوه كافر فھو مولود

لیس ھذا مخرج المسألة أصال، مخرج المسألة فیمن ینتسب الى االسالم والى شعائره 
علماء العلماء یسمون ھذا مرتد؛ لشبھة انتسابھ، طبعا ھذا أیضا تفسیره یطول وعامة ال

  .نقل اإلجماع على ھذا األمر عبد اللطیف بن عبد الرحمنو
نعود إلى موضوعنا ماذا كان موضوعنا؟ ماذا قال شیخ اإلسالم عن ابن نتجاوز ھذا و

  .عربي وھو من أعلم الناس بكتاب ابن العربي، بكتبھ ومسائلھ
 -ن عربي وطائفتھلم یكفر اب-فمن لم یكفرھم : قال -¬ -ماذا قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة 

ابن عربي كافر ومن لم : قال فھم على اقسام، اآلن تفصیل أھل العلم ھو دائما یقول
یكفرھم فھو كافر كإطالق كوعید، لكن تنزیل ھذا الحكم على األعیان یبدأ تفصیل علیھ، 

والذي : الشاھد شیخ اإلسالم قال، طبعا ھو كفر في ماذا؟ في األصل؛ في أصل التوحید
  :م فھو على أقساملم یكفرھ

یعني من یوجھ فعلھم (من یؤصل لھم شرعا : قال -ھذا في مجموع الفتاوى-القسم األول 
فھذا من رؤوسھم، ھذا كافر  قال) شرًعا؛ یقول نعم ما قالوه صحیح ألن لھ أصل شرعي

  .مثلھم
 نَ یَّ بَ ر حتى یُ كفُ من لم یكفرھم ألنھ یجھل حالھم، فالواجب في حقھ فھذا ال یَ  :القسم الثاني

  .ذلك فھو منھم لھ حكم اإلسالم فیھم، ثم یبین لھ حالھ؛ فإن توقف بعد
ھو حكم الشرع الزم تبین لھ حكم اإلسالم فقال  ،ابن عربي فعل كذا كذا كذا: رجل یقول

معذرة انا ال أكفره فھذا كافر، لكن الذي لم یتبین لھ الحظ الذي یعذره؛ عاذر ابن العربي 
  .قسم وفصل فیھ

وھي بعد ان یعرف حالھم، شیخ اإلسالم حتى لم یقل : ة الثالثة متفرعة من الثانیةالحال
  .ثالثة ألنھ جعلھا أي الحالة الثالثة متفرعة من الثانیة

  فھنا ھذا الموقف الشرعي ھو الذي نتعامل فیھ مع من؟ مع العاذر بالجھل 
تأول مایعذر، من ال م أو فنقول الذي یسجد لصنم ویعبد غیر هللا فھو كافر مشرك؛ جاھل

  .یكفره نقول ھنا یوجد تفصیل، یُنظر في حالھ
نحن نقول ماذا؟ من لم یكفر المشركین فھو كافر وھذا باإلجماع؛ ألنھ رد حكم هللا، لكن 

ر؟ فِّ كَ سأنزل ھذا الحكم على األعیان؛ البد من التبیین في حالھ ھل وقع في المناط المُ 
وقع في ھذا إذا  ثم عرف ان حكم هللا فیھ الكفر؟یعني ھل عرف أن ھذا وقع في الكفر 

إذا قال ال یا اخي الجھل مانع شرعي؛ نص الشرع على أنھ ، المناط یترتب علیھ الكفر
  .مانع، قلنا ال؛ البد من إقامة الحجة وإزالة اللبس

  ؟ھذا عندما ال یعلم حالھ: أحد اإلخوة 
اآلن فمن الخطأ أن یقال ، الجھلال ھو یعرف السبب لكن یقول اعذره ب: الشرعي العام 

  .یكفر مطلقًاأنھ كافر مطلقًا ومثلھ أن یقال أنھ ال 
  .یعني العاذر بعد قیام الحجة علیھ ال خالف في كفره: أحد اإلخوة
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حتى نفسر ھذا كیف تقام علیھ الحجة، ھذه الموضوعات متفرعة عنھا : الشرعي العام
  .البد من اتمامھا

: دائًما یقولون -رحمھم هللا-مثل ھذه المواضیع، أھل العلم  یعني قضیة إقامة الحجة في
قضیة إقامة الحجة، والبد من إقامة الحجة، علیھ الجھمیة یكفرون بعد إقامة الحجة 

  .كثیر من أھل العلم یفسرھا بماذا بإزالة اللبس وكشف الشبھة ؟ماتفسیر إقامة الحجة
  

  یفسر لھم القرآن؟:احد االخوة
، الحظ أھل العلم ¸ ال الیقال ھكذا، مثال الجھمیة بین أیدیھم كتاب هللا ال: الشرعي العام

  .القرآن بین أیدیھم ،وال یكفرون أعیانھم اال بعد اقامة الحجة حینما یقولون الجھمیة كفارٌ 
  .لم ینفعھم بشيء: األخ

على الذي یعبد الصنم، یرد بعد إقامة الحجة الذي تقصده یرد على ماذا؟ : الشرعي العام
 ھذا لیس مأخذنا، الذي یعبد صنم ھذا حجة هللا اصال قائمة علیھ قائمة منذ أن بعث النبي

  .الكالمد علي ھذا الكالم جزاك هللا خیر ھذا ورِ منذ أن بعث األنبیاء، ال تُ  ’
  في القرآن؛ اأیضً  ودرھو حكم ھذا الرجل المشرك مو:األخ

  .ھو لم یشرك با: الشرعي العام
  .القرآن ھُ غَلَ بَ في القرآن؛  االرجل المشرك مورود أیضً ھو حكم ھذا :األخ

نعود إلى أصل المسألة ما الدلیل على أن من لم یكفره ناقض، ھو ماذا : ٍالشرعي العام
المشركین، ھذا الرجل وقع في الشرك لكن لمانع شرعي منع من  رَ فَّ كَ  ¸ یقول؟ یقول هللا

ي ھو تكفیر المشركین، ھو أورد ماذا؟ لحوق الحكم، الحكم ھو الیرد الحكم الشرعي الذ
أورد مانع یستند إلى شبھة دلیل؛ فھذا الذي یحتاج إلى كشف الشبھة وإزالة اللبس، 
فإطالق الحكم علیھ، نقول إطالق الحكم علیھ من غیر ضبط وتحقیق المناط ھو الذي 

  .ضبطنا، الحكم البد أن یكون لھ مناطاإذا  یحصل اللبس بھ والتخبط لكن نحن
  .حضرتك قلت المناط ھو تكذیب نص القرآن، القرآن قد بلغھ الحجة قد أقیمت: ألخا

  ؟ال یا شیخنا انتظر، جزاك هللا خیر نحن ماذا قلنا في قاعدة الجحود: الشرعي العام
قلنا ھو رد حكم الشرع الثابت بالقرآن والسنة وجحده بعد بلوغھ، اآلن  :الشرعي العام
لمشركین وكل من لم یدن بدین اإلسالم فھو كافر، ھذه الصورة ا رَ فَّ كَ  ¸ ماذا یقول هللا

ھو اآلن یقول ھذا ما فعلھ شرك، لكن ھذا وقع كما  جید، صنم دَ بَ مسلم ثم وقع في ردة؛ عَ 
یعذر باإلكراه مثلما یعذر بالخطأ ھو معذور بالجھل، فالشبھة عنده في ھذا الباب في 

اه یقال ھنا، یعني ھو عنده طبعا ھذا في اإلكر كونھ مانعًا من موانع األھلیة، مثلما یقال
، فھذه الشبھة تجعل المناط غیر متحقق فیھ وھو ان یعرف ان حكم هللا فیھ باطل عنده

  :یقول ¸ هللا: كفر ویمنع منھ یعني رجل یقول
ھل ممكن أن یأتي رجل ویقول نعم النصراني ، )الذین قالوا ان هللا ثالث ثالثة لقد كفر(

ذه المسائل یمكن، یعني یاشیخنا انت جعلت ھذا المناط في تكفیر الیتحقق في ھ
النصراني فیجب أن تجعلھ في تكفیر المنتسب لإلسالم من باب أولى؛ وھو التكذیب، 
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لیس  المشكلة ان ھذا المناط صحیًحا في النصراني والیھودي والذي ھو أدنى المرتد
  .طبعا ھو كفر شرك لكن تفسیره الشرعيالمشرك، 

  .التبس باإلسالم ثم طرأت علیھ رده: األخ 
كفر ھذا أعظم : كما وصف شیخ اإلسالم ابن عربي الحظ، قال مرتد، :الشرعي العام 

فھذا ع في شرك أشد الشرك؛ لكنھ مرتد، من الیھود والنصارى والمشركین، طیب ھو وق
ویل، وھذا الذي ینتسب إلى اإلسالم ثم وقع في الردة ھذا كافر؛ وال یعذر بالجھل وال بتأ

من بلغنا أنھ یعذر بالجھل في  ،الذي ال یصح فیھ خالف، النسمع فیھ ومن بلغنا عن ھذا
ستأنس بھ؛ شیخ علي الخضیر اصل الدین فھذا مبتدع ضال، وأفیدك انا من باب ما یُ 

ل ھذه المسألة وورد كالم أھل العلم علیھ وتوسع في ذكره، طبعا شیخنا علي الذي أصَّ 
فیھا النزاع في زمن شیخ اإلسالم وما  لَ صَ كان یقول ھذه المسألة حَ  الخضیر بدایة ھو

بعده؛ قضیة العذر بالجھل، فھذا في بدایة األمر في السجن سأل الشیخ طبعا كتاباتھ 
معروفة كل من كان معھ یعرف ھذا األمر، ھو كان یعتبر ھذه مسألة خالفیة مسألة 

غیر مشرك، علي یعتبر المسألة  العذر بالجھل نفسھ، یعني فالن ھل ھو مشرك أو
ترتب علیھا تصحیح لكثیر من إسالم لما : خالفیة في بدایة األمر، لما في سجنھ لما قال

  .المشركین یمكن ان نقول ان المخالف في ھذه المسألة مبتدع
  ھذا الشیخ علي الخضیر؟: أحد اإلخوة

  .نعم ھو یقول ھكذا: الشرعي العام
  .خضیر شدیدة في ھذا األمر عندي أقوال للشیخ علي: األخ

اي نعم شیخنا في كتاب المتممة في توضیح وتتمات في شرح رسالة : الشرعي العام
والتجدید في شرح كتاب التوحید،  التوضیحأئمة الدعوة النجدیة، في شرح المعتصر في 

كلھا ذكر في البدایة ماذا انھ كل من خالف اإلمام الیستطیع أن یستند إلى مقولة شیخ 
قال یمكن ان نقول ان كل  ؟سالم وأٍن الخالف كان في زمن الشیخ، بعد ذلك ماذا قالاإل

یمكن ان یقال ان من : جرّ حَ من خالف في ھذه المسألة فھو مبتدع وللعلم ھو یقولھا عن تَ 
  .خالف في ھذه المسألة مبتدع

  این قالھا یاشیخنا في اي كتاب؟: األخ
و في الكتب ماذا یقول ھي مسألة خالفیة من زمن ھو لم یقلھا في كتاب ھ: الشرعي العام
  .شیخ اإلسالم

  .لكن ھو یرجح ھو یقول قولھ في المسألة، اإلجماع على عدم العذر: األخ
  .الال اقصد حكمھ على الذي یعذر: الشرعي العام

  .ھو حتى یكفر العاذر بعض األحیان: األخ 
  .ةاتحداك ان تعطیني دلیل اعطیك سنة كامل: الشرعي العام

  .یاشیخنا اجیبلك الدلیل وآتیك ان شاء هللا: األخ
أتیتني بأدلة ان الشیخ علي الخضیر یقول أن العاذر إذا  انا انتظرك: الشرعي العام

  ...بالجھل كافر
  .لم یقل صراحةً ھكذا: األخ
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ھو قال صراحةً انھ لیس بكافر، ھو قال ھذا صراحةً وأنا آتیك بالنص : الشرعي العام
أنھ لیس بكافر، ھو لم یقل بھذا بل ھو أورد كالم ألئمة الدعوة النجدیة قال صراحةً 

  .سلیمان بن سحمان وغیره
  ھل ھذا صحیح یا شیخنا ھل ھذا صحیح أنھ لیس بكافر؟: أحد اإلخوة

  ...أن یقال -إذا تحقق فیھا المناط-في ھذا تفصیل لھذا قلت لك ان یقال : الشرعي العام
  .مھم ویحارب عنھمكان ممن یصحح كالإذا  :األخ

  كیف یحارب عنھم؟: الشرعي العام
  اول واحدة ماھي؟: األخ

  .أن یؤصل لھم ویحارب عنھم: أخ آخر
یعني اآلن تریدون أن أضرب لكم على ھذا مثال واضح، اآلن الذي : الشرعي العام

  یدخل في االنتخابات كفره أیھما أعظم كفره أم كفر ابن عربي؟
  .كفر ابن عربي: اإلخوة

الذي یؤصل ویقول ھذا مشروع والشرع جاء بھذا : واضح، طیب نقول: شرعي العامال
كان یؤصل ھذا، إذا  ألن الشرع جاء بمقاصد ھذا نقول كافر ومثلھ؛ بل رأس من رؤوسھ

انا ادخل في االنتخابات واتجنب الكفر؛ : ومنھم رجل ال یؤصل ھذا لكن ماذا قال؟ قال
ویتجنب أن یتلفظ باأللفاظ المكفرة، ھذا حكمھ یعني كما یزعمون بعضھم أنھ یتأول 

عندنا الصحیح الذي تدل علیھ األدلة أنھ كافر، الذي یعذره بھذا العذر نتوقف فیھ البد 
  .ال یكفر بھ د ھذا اصًال ورِ من إزالة اللبس وكشف الشبھة،علي الخضیر ال یُ 

  .نعم ھو قال في الثالث ھو ذكر حالتین والثالث: األخ
  .ال في االنتخابات صریحة: الشرعي العام

الذي یدخل في البرلمان وال یقع في الكفر كالحلف على الدستور أو أنھ  قال :األخ
د أقوالھم الباطلة ویحاول ان یقول األقوال الموافقة رُ یعارض ویدخل لمزاحمة الكفار؛ ویَ 

  .للشرع وقال ھذا لیس الصورة ھذه غیر موجودة اصال ھو ذكر صورة لیست موجودة
لكن الحظ بناًء على نظرنا اآلن عندنا كل من دخل في االنتخابات فھو : لشرعي العاما

  .كافر لكن من لم یكفرھم عندنا بالتفصیل وھو النظر فیمن توفر فیھ المناط المكفر
ع لھم علیھ، ھذا أصل لھم أن یجوز االنتخابات رِّ شّ ل لھم ویُ یعني یؤصّ : أحد اإلخوة

عندنا رأس من رؤوسھم، ، ھذا شرع هللا ولیس بكفرویجب أن نزاحم أھل الكفر و
  .والثاني الذي جھل حالھم

ال ھو یعرف أنھم ینتخبون لكن قال ھو ضالل وباطل لكنھ وقع في لبس : الشرعي العام
أو تأول وتوقف بالتالي في الحكم بكفره، وھذا كثیر كثیر ممن ینتسبون إلى أھل العلم 

لم یكفر المشركین او شك في كفرھم صح انھ كفر  یتوقفون في كفرھم، فھذا الیقال من
باإلجماع، ھنا نقول البد من التفصیل وإن زال، كیف اعرف ان ارتب على الحكم 

فلھذا ال نقول  حكم الشرع في ھذا أو لم یتبین لھ؟بناًء على المناط، ھل تبین لھ  ؟الشرعي
یل والبیان في ھذا یكفر باإلطالق وال نقول ال یكفر باإلطالق، بل البد من التفص
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  .الموضوع
  .لتي تعني إزالة الشبھ وكشف اللبسفي األخیر یكفر بعد قیام الحجة؛ ا: أحد اإلخوة

  .الذي نص علیھا أھل العلم نص كما نص علیھا صاحب الحجة البالغة: الشرعي العام
حضرتك بینت ان ھذا یعرف أن ھذا كفر فیفعلھ یعني یكون قاصد وأراد أن : أحد اإلخوة

  قصد الكفر، ھذا ھو معنى الكالم؟ی
  .ال یاشیخ: الشرعي العام

ھذا ما فھمتھ، ھو قال ھو على ضالل وباطل وتأول لھ وفعل ھذا الشخص الذي : األخ
  .تأول لھ
  .ال ھو قال ھو دخل تأویلھ ھذا الشخص الذي فعل ھذا الشرك نفسھ: أخ آخر

بس بالشرك، بل على الحاكم الال یاشیخنا مجلسنا ھذا لیس على من تل: الشرعي العام
  علیھ 
الحاكم علیھ قال ھو على ضالل وكل شيء وھو یدخل دیمقراطیة وھذا باطل : األخ

  ولكن تأول لھ ماذا؟
ھذا ال یكفر ھو تأول لھ، ھذا لیس كفرا مطلقًا بناء علیھ اخبره ان ھذا الفعل ھو كفر 

  .وأخبره بحال ھذا الرجل
إلسالم في ابن عربي، یُعرف حكم اإلسالم ویُعرف الال كما قال شیخ ا: الشرعي العام

  .حالھ، یعرف حكم االسالم یجب ان تزیل عنھ اللبس، مازال عنھ اللبس
  .ھو أیضا یعرف حكم اإلسالم ألنھ تأول عنھ: األخ

  .الال مایعرف: الشرعي العام
  .یعرف حكمھ ھو لماذا تأول عنھ لتبریر ھذا الحكم وھو ال: األخ

  .ول إنزال الحكم على عینھتأ: الشرعي العام
  .ھو یعرف الحكم على عینھ ولذلك ھو تأول عنھ: األخ

  مین بھاال یاشیخ ھناك امور یجب ان نكون مسلِّ : الشرعي العام
ال ھو یرى أنھ وقع في ھذا تأوًال؛ وقع في الكفر تأوًال؛ ألنھ یرید مصلحة الدین وألنھ، 

  .ھو یعرف أنھ وقع في كفر قال لكنھ لتأولھ ال أكفره، لتأولھ ال أكفره،
أوًال ویعرف أن الحكم ھو الكفر، أقیمت علیھ الحجة من ھذا الباب ألنھ اعتذر لھ ت: األخ

  .أُقیمت علیھ الُحَجة من أجل ذلك تأول لھ الكفر بأنھ إسالم، معنى ذلك أن ھذا الرجلف
  .فسر لي كالم شیخ اإلسالم في ابن عربي: الشرعي العام

  .لثانیة التي انت ذكرتھا على التفصیلفي النقطة ا: األخ
  الرجل قال ال أكفر ابن عربي؛ ابن تیمیة ماذا سیفعل معھ؟: الشرعي العام

، الذي قال ھذا الفعل ھو ضالل اآلن یعرف قلنا في الثانیةعلى التفصیل : أحد اإلخوة
جب حال ھذا الرجل بأنھ فعل ضالل وباطل وكفر؛ ولكن تأول لھ اآلن ھذا الرجل قلنا ی

أن نخبره حالھ الذي ھو اصال یعلمھ وقال انھ على ضالل؛ ثم بعد ذلك نخبره حكم 
  .الشرع وھو اصال یعلم حكم الشرع، من أجل ذلك تأول لھ فھو مقام علیھ الحجة

  .یاشیخ انت فاھم ماذا یعني حقیقة أبعدت النجعة كما یقال: الشرعي العام
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  .ال ھو ھذا فھم منضبط: احد االخوة
انا لماذا قلت لك فسر لي كالم شیخ  یعني كالم شیخ اإلسالم لیس لھ داع؟:لعامالشرعي ا

  .فسرتھ ستعرف ماذا انا اقصدإذا  اإلسالم ألنك
  .ھذا ھو الكالم: أألخ

  أنت اآلن تعترض؛ ھل ھذا اعتراضك على كالم شیخ اإلسالم؟: الشرعي العام
كان حالھ ھكذا إذا  ذا الرجللیس اعتراضا؛ ھذا تفسیر إلقامة الحجة،، لھ: أحد اإلخوة

یجب إقامة الحجة علیھ، في أن ھذا حكم اإلسالم فیھ كفر، وبأن ھذا الرجل ھو على حال 
  .الكفر

ن لھ حكم اإلسالم في أن بیّ بیان حكم اإلسالم في أن ھذا الرجل كافر؛ أُ : الشرعي العام
  ؟!ف یتأول لھیحكم ھذا الرجل كافر وأزیل اللبس الذي عنده، ھو یعرف أن ھذا كفر ك

ھو یعرف أنھ كفر، ھو الذي ال یكفرھم بین حالین إما أنھ ما یعرف ماھي االنتخابات 
فأعلمھ اإلنتخابات وأعلمھ حكم من تلبس بھا، أو أنھ یعرف واقع االنتخابات ولكن ال 

ن لھ یحتاج أن نبیّ  ؟یكفر من انتخب بناء على أنھم دخلوا لتْأویل، فھذا أیضا ماذا یحتاج
  .فالن ونزیل عنھ اللبس فیھحكم 
وھو علم أن الذي یدخل في االنتخابات حكمھ الكفر لكن تأول لھ حتى یحكم علیھ : األخ

  باإلسالم، فھو یعلم أن حكم اإلسالم في أن ھذا كفر، فكیف أعلمھ بما ھو یعلمھ؟
  .أعلمھ بحكم فالن: الشرعي العام

  .ھو یعلم أن حكمھ الكفر: أحد اإلخوة
لو أنھ یعلم أن فالن یعلم أنٍھ كافر كان كفره، ھو یعلم أن ھذا كفر، لكن  یقول: أخ آخر

الذي یفعل ذلك الیعلم أن ذلك كفر تأویل،فأنا أذھب إلیٍھ فأزیل عنھ الشبھة فأقول لھ أن 
، بعد ذلك أصر ¸ فیھ ھكذا والیوجد لھ عذر في دین هللا ¸ تأویلك باطل؛ ألن حكم هللا
  .لم یصر على قولھ ورجع؛ مسلمعلى قولھ فھو كافر مثلھ، 

  .األخ ھنا یجمد رأسھ والمسألة واضحة: الشرعي العام
عتقده أمیر بھ؛ وأكثر طلبة العلم في الدولة اإلسالمیة وما یَ  ¸ ولھذا الذي ندین هللا

ھو ان كل من تلبس بالكفر والشرك الظاھر ھو  -بارك هللا فیك جزاك هللا خیر-المؤمنین 
ل وال بتأویل، أما من توقف فیھ فإنھ یتنزل فیھ التفصیل الوارد آنفا، ر بجھعذَ كافر ال یُ 

القول بقضیة تكفیر العاذر یمنع وبھذا إن شاء هللا تعالى ینضبط المسألة الشرعیة و
 َ بدأنا ننزل ھذه إذا  ، من لم یكفر المشركین فھو كافر ھذا صحیح وإجماع ولكنمطلقا

البد من تعیین األحكام  ،البد من البیان ،یلاألحكام على األعیان فھنا البد من تفص
الشرعیة حتى یلقى هللا اإلنسان وھو فعال حقق المراد الشرعي من ھذه النصوص، 
لیست القضیة قضیة وهللا آخذ لظاھر واترك أصول وال اعتبر مناطات وھذا بابھا 
دراسة یعني طلب العلم اصول الفقھ وخاصة آلة االجتھاد ھي مھمة جدا في ھذا 

  .الموضوع
الذي لم یكفر (شیخ اإلسالم ابن تیمیة من أین أخذ ھذا الثالث اعتبارات : األخ

  نحن قلنا باإلجماع بأن من یكفر المشركین فھو كافر، ) المشركین
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ھو یقول بذلك، نعم ھو یقول بذلك فمن أین أخذ بعد ذلك ھذه االستثناءات وھذا 
  التفصیل؟

ماذا؟ ماذا استعمل؟ ھو نظر ھذا حكم شرعي ما  ھو یا شیخنا بناء على:الشرعي العام
مناطاتھ، انا قلت لك في البدایة البد من النظر إلى أقوال أھل العلم واستعماالتھم، فھو 
الحظ شیخ اإلسالم یقول من لم یكفر المشركین فھو كافر، استعمالھ لھذا الناقض بھذا 

  .التفصیل؛ لماذا ألنھ اعمل ماذا؟ أعمل المناط
بدأنا نعمل المناطات نظرنا في المناطات ما وجدنا فیھا شيء منضبط إال  الحظ نحن

  المناط األخیر؛ ھو الذي اعملھ شیخ اإلسالم ابن تیمیة، وقبلھ القاضي عیاض 
وبھ  -رحمھ هللا-وقبلھ أبو عبیدة قاسم بن سالم ومعھ اإلمام البخاري ومعھ اإلمام أحمد 

ا ظاھًرا، لكن رجل یرى أن ھذا مانع شرعي تجتمع األدلة ویكون الحكم الشرعي ضابطً 
وملتبس علیھ؛ أو كما یقال لبس في موانع األھلیة، ما ینضبط أن أكفره وھو یعرف 

ھذا حقیقة ال ! التوحید ویعرف معنى الشرك ویكفر المشركین بغیر مناط واضح منضبط
ي یجري على أصول ثابتة ویمكن أن یصیب ھذا الذي یكفر بھا، یمكن أن یصیب ف

  .بعض الصور ولكن سیخطئ في صور كثیرة لماذا؟ ألنھ سیلزم منھ أن یتسلسل
من الناس ) س(شیخنا بالنسبة لمسألة التسلسل لو نحن أقمنا الحجة على : أحد اإلخوة

كان یعذر بالجھل وخالص فیدیو وصوت أمر واضح لكل الناس أن ھذا الرجل أقیمت 
  قولھ فباإلجماع یكفر صحیح؟ علیھ الحجة وأزیلت عنھ الشبھ، ثم أصر على

  .نعم: الشرعي العام
  من توقف في كفره مرة اخرى؟: أحد اإلخوة مكمال

  .یرجع على نفس الشيء: الشرعي العام
  یعني یأخذ نفس حكم العاذر؟: أحد اإلخوة

یاسالم علیك،یعني نحن ضبطنا ماذا؟ ضبطنا مناط، ھو یعرف أن حكم : الشرعي العام
  .یعرض عنھ هللا فیھ ھو الكفر ثم

  .الثاني والثالث والرابع وال نتوقف عند ثالث او رابع: االخ
من … ھذا باطل نكفر من لم یكفر المشركین، الثاني والثالث نقف عنده : الشرعي العام

الذي أوقفك وما ھذا التحكم؟ لماذا؟ لضعف ھذا القول وعدم االستناد إلى مناط واضح، 
الخوارج؛ فھو الیرید ان یتسلسل فیقول نقف عند  یتھیب ألنھ یعرف أن التسلسل طریقة

الثالث طیب ما الذي أوقفك؟ لھذا لالسف وبعضھم الذي یضطرب الذي یعرف معنى 
نحن ضبطنا المناط كل من وقع في ھذا السبب الظاھر إذا  ل، لكنلسِ سَ قولھ یضطرب ویُ 

  .یكفره ھذا رر، لماذا ألنھ سبب ظاھر وھو أنھ یتبین أن حكم هللا فیھ الكففَّ كَ یُ 
  نفس المناط ھو السبب؟: احد االخوة

  .الذي ھو ماذا رد حكم هللا: الشرعي العام
  ...یشرع لھمبضبط الثالث ضوابط التي ھي الذي یؤصل لھم و: احد االخوة مكمال

  .یاشیخنا لیست ھذه المسألة: الشرعي العام
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ر یأخذ المسألة ھذا بالنسبة لمن؟ للشخص الذي عذر، الذي لم یكفر العاذ: أخ آخر
  .ا رده فإنھ یكفر مثلھ مثل العاذرفیھ فإذ ¸ األخیرة، أي أننا نوضح لھ حالھ وحكم هللا

  الثانیة فقط تعتبر فیما بعد العاذر؟: االخ االول
انتظر شیخنا، وھنا مسألة مھمة، قضیة كیفیة إقامة الحجة كما قلنا ماذا؟ : الشرعي العام

اء ذكروا ھذه القضیة؛ إقامة الحجة تكون بإزالة اللبس بإزالة اللبس وكشف الشبھ، العلم
نعم یمكن أن تظل ھناك شبھة وكشف الشبھة، ھل یمكن أن تظل ھناك شبھة قائمة؟ 

  .قائمة
  وإذا ظلت؟: احد االخوة

  .ھنا یرجع إلى نظر المفتي: الشرعي العام
  ..حسب ظرف حال العاذر نفسھ، ھو یتلبس بھذه الشبھ إعراض أو: أخ آخر

ھنا یاشیخنا الحظ فرق، یفرق أھل العلم بین القاعدة المطردة وبین : شرعي العامال
الفتوى، فبعض الناس یرید الفتاوى یجریھا على ماذا؟ على األحكام المطردة كل من 
كان كذا فھو كذا، كمعادلة ریاضیة وھذا خطأ؛ لھذا الیجوز التحدث في ھذا إال للمتأھل؛ 

البد أن أنظر في المرجحات، ھل یدل ھذا على إذا  وقع الناظر یعرف ماذا ھذا وهللا
اإلعراض ھل یظھر منھ حكم هللا فیھ ورده، ولھذا الحظ أن األئمة یتفاوتون في تكفیر 
أعیان من یشترطون إقامة الحجة علیھ، منھم من یظھر لھ أن الحجة فیھ قائمة ومنھم من 

بنوا علیھا الحكم وبالتالي ینضبط، ال یظھر، لكن كلھم یعملون المناط والعلة المؤثرة لی
ھذه بالنسبة لمسألتنا، ھذا بالنسبة لمسألة الموقف من العاذر بالجھل، الموقف بالتحدید 

  .من العاذر بالجھل في اصل الدین
  .انا اعرفك یاشیخنا راسھ مصدع

  ھل یوجد في الدولة من یخالف ماتقولھ ھذا؟ سامحنا یا شیخ، :احد االخوة
  .ال یوجد أحد یاشیخنا و الحمد: الشرعي العام

  .یقول لك ال یكفر أصال ھذا العاذر بالجھل، ال یكفر مطلقا وال تتكلم فیھ اصال: االخ
  .ھذا معتقد أمیر المؤمنینشیخنا ما احد یتكلم بھا، یا شیخنا  ال یا: الشرعي العام

  .یوجد بعض الناس یقولون ال تتكلم في العاذر بالجھل: احد االخوة
  .طلبة علم بارزین؟ اآلن صدر قرار ال أحد یتكلم: ي العامالشرع

  لیس فقط ال أحد یتكلم، ال احد یتكلم ویحكم بھذه المناطات : األخ
وجھ شرعي؟ نعم، القرار ھو ماذا؟  ما الوجھ الشرعي للقرار، القرار لھ: الشرعي العام

لي بینت الدولة بجمیع اإلجماع األصلي الذي ال یعذر فیھ أحد وھو تكفیر المشركین، بالتا
أمرائھا وقادتھا یكفرون المشركین وال یعذر أحد بتأویل أو بجھل، ما تفرع عن ھذا 
حصل فیھ التخبط؛ حصل فیھ تكفیر المطلق والتسلسل بناء علیھ وعدم ضبط المناط 
الذي ما ضبط المناط یلزمھ التسلسل، والذي یقول سنتوقف عند الثالث ماھو دلیلھ، فلھذا 

ال أحد (مام أن العاذر یتوقف في الحدیث عنھ، طیب ما معنى أن نتوقف فیھ رأى اإل
 ¸ ھل ھذا یجوز شرعا؟ نعم یجوز شرعا، انت ما تعتقده تدین هللا) ذن لھٍ یتكلم إال من أُ 
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فیھ، لكن ألن ھذه المسألة حصل فیھا التخبط وعدم ضبط المناطات وتفرع عنھا ماذا؟ 
  .تكفیر أمیر المؤمنین

  ھل ھذا صحیح شیخنا؟: وةاحد االخ
  .وهللا اي نعم صحیح: الشرعي العام

  أبو جعفر الحطاب یكفر؟: األخ
  .ال مایكفر: الشرعي العام

  عمر الكویتي یكفر أمیر المؤمنین؟ أبو: أخ آخر
  .ال، ال یكفر: الشرعي العام

  أبو البراء یكفر أمیر المؤمنین؟: األخ
عي، لكن ابو جعفر لم یثبت إثبات قضاء شر نقل نقوالت، لكن یحتاج إلى: الشرعي العام

  .علیھا
  أین أبو جعفر؟: االخوة

  .ھو اآلن في التوقیف: الشرعي العام
  موجود؟: احد االخوة 

  شیخ سیف ھذا الكالم انا ازعل  ال یا، موجود نعم كلھم موجودون: الشرعي العام
  .ھذا قالوا والكالم طویل في ¸ یوجد إخوة ال یتقوٍن هللا: احد االخوة

ھذا كالم ما اسمعھ منك مرة  ؟ شیخنا سیف االسالم ھذا لن اقبلھ جید: الشرعي العام
ثانیة، نحن ھكذا من اجل ھذا انا اتیت، ھذا كالم انت تنسب إلیھ كذب انا ال اقبل، انا 

تعرف اسكت، ھذا  واعرف ماذا اتحدث عنھ، خلص انت ال ¸ اتیتك ألني أوقع عن هللا
ا احترمك، اما ھذا كالم ما یقبل، ھذا مجلس علم وانت تحترمني وانالكالم ال أقبلھ منك، 

فانتبھ كل واحد ینتبھ ، )إن بعض الظن إثم(یقول  ¸ ، جید ألن هللاتقول أین ھو وتضحك
  .على كالمھ، ھذا كالم ما نقبلھ ابدا هللا المستعان

  .شیخنا السماح یا: األخ
  .خیر ان شاء هللا، على كل حال: الشرعي العام

  .یوجد سؤال عن ھذه المسألة: د االخوةاح
  .العاذر ال یكفر على اإلطالق ،التتكلملیس یوجد بعض القضاة یقولون : أخ آخر

  .من؟ اعطني اسماء: الشرعي العام
  .أبو أنس المصري: األخ

  .یقول بھذا ما ،انا اعرف ابو انس أعرف معتقده: الشرعي العام
من اجل ان یقولوا ان الذي ال یكفر المشركین  ھو اخذ اثنین من االخوة قبل یومین: األخ

  .ال یكفر فھو كافر، قال
  .شیخنا اخونا نعرفھ تماما غیر صحیح یا: الشرعي العام

  .طیب لو تراجعھ: األخ
  راجعتموه؟ أنتم: الشرعي العام
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شیخ انا سمعتھ قال المسألة خالفیة، المسألة العلماء جعلوھا في باب الفقھ : أحد اإلخوة
  .وھا في باب االعتقادولم یجعل

ھناك اتجاه یذھب إلى ھذا، لكن الذي علیھ طلبة العلم الكبار في ھذه : الشرعي العام
  .المسألة یرون أنھا مسألة اعتقادیة لكن مما یخفى

  .ھو قال لنا الكالم ھذا: االخ
  .حبسھ وهللا تعالى أعلم للعمل بھذا القرار: الشرعي العام

  .ذا، انا من حوالي شھرین ونصفالحبس قبل الكالم ھ: اخ آخر
شیخنا هللا المستعان اكفروا أمراء المؤمنین أئمتنا؛ اكفروا الموحدین وهللا : الشرعي العام

وة في الریف ، أنا اخبرك بالواقع الذي حصل في حلب، اإلخأن ھؤالء یُقتلون یاشیخ
ى اقتحام عل 23االخوة رامي  أحدخترین، مجموعة من إخواننا الشمالي اقتحام على ا

اذھب انت ماتعرف، : ، قال¸ یافالن اإلخوة یقتحمون؛ قم اتق هللا: اخترین رجع، قال
با علیك ھذا ماذا أصنع ! انا اصًال انا اقاتل مشركین مع مشركین: قال اذھبلماذا؟ 

  بھ؟
  .استدعوه للتوبة؟ أمیر المؤمنین أو أي قاٍض شرعي یحكم علیھ: االخوة أحد

  .اآلن عرفت خطورة الموضوع أنت: الشرعي العام
  .انا اعلم: االخ

اآلن المسألة وصلت إلى ھذا األمر، وصل إلى أن اإلخوة الموحدین ال : الشرعي العام
  .یصلي بعضھم خلف بعض، االخوة الموحدین یكفر بعضھم بعًضا

التعامل سیكون بقوة، النقبل أي سبب یشق عصا الطاعة أو یفرق الجماعة یعني  نْ إذ
خوة خالفة، ھذه القضیة قضیة خالفة جاءت بسفك الدماء، وجاءت بذھاب خیار ھذه یا ا

االخوة، ال یمكن لبعض االغرار الذي لم یحسن بابا من أبواب العلم؛ إال ھذه القضیة 
ویتحدث فیھا ویتكلم كمفتي، یأتیني أحد االغرار مثل أبو البراء المدني وغیره یبعث إلى 

في أیمن الظواھري حتى نعرف ماذا نحكم علیك رسالة  بین لي معتقدك: أمیر المؤمنین
ھكذا، ھذا الجاھل الذي لم یعرف حكم آل سعود إال بعدما أتى الشام، مایعرف أنھم كفار 

  .إال ھنا
  .لیس ذنبھ ھو تعلم: االخوة أحد

یا شیخنا انا اتحدث عن ماذا؟ عن انظر إلى ھذا، أصحاب ھذه العقلیات : الشرعي العام
ف المناطات ولم یعرف األحكام الشرعیة ھل أنت اآلن تُجوز لكل احٍد أن الذي لم یعر

یتكلم في ھذا؟ یاشیخ ھذا الذي تحدثنا عنھ اإلخوة أكثرھم لم یستوعبھ، عامة اإلخوة 
  .ھل ھذا یُسمح بھ؟ حتى یكفر بعضھم بعًضا كما ھو الحاصل! وبُلھھم یتحدث فیھا

العلم الشرعي؛ مایرى رائحة العلم  حضرتك ھذا الذي قال أن اإلخوة یخلص: األخ
  .بعدھا

  كیف ما یرى رائحة العلم؟: الشرعي العام
  أي أخ في الكتیبة اآلن، قل لھ بعد المعسكر الشرعي ھل تعلمت؟ اسأل: األخ

  ھذا الخطأ على من؟: الشرعي العام
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  ...الدولة ھو عائد علیھ ولكن: األخ
  .لیس حتى علیھ، حتى علینا: الشرعي العام

 ھذا األخ یعني بدل أن تتعامل معھ بالعنف تعلمھ حتى ال یلجأ ھذا األخ إلى ما فعلھ: األخ
  .، ما الذي ألجأه إلى ذلك؟ جھلھ23مع رامي ال

طیب أنا أجیب، الحظ ھذه المشكلة فینا، ھذا اآلن أنا أبین لك أیھما : الشرعي العام
نس صاروا یكفرون أخطر عندك، رجل اآلن معنا، شوف اآلن أنت ماذا فرقت، أبو أ

، تقول توجد مشكلة، واحد سوه وقال المسألة خالفیة مع ذلكحبجاء و بالجھل مطلقًا،
خطًرا؟  أعظمهللا یا إخوة، ایھما یكفر الدولة كلھا ویقول انھم مشركین، البد أن نتقي 
  .أیھما أعظم؟ شیخنا المسألة خطیرة إخوانكم ما یعبثون

في األرض، أقام هللا  ’ لدین والخالفة نیابة الرسولثم بفضل من أقام ا ¸ بفضل من هللا
في ھذه األرض، ما جاءوا ھم لیتالعبوا بالدماء ھذا دین وھذه  ’ بھم نیابة الرسول

 باسمخالفة، ومعاذ هللا وهللا یا إخوة أن یُنال من ھذه الخالفة ونحن بین ظھرانیھم ولو 
، ھذه الخالفة جاءت بعد ذھاب خیار خلق بأسیافنا دین هللا، وهللا نقف أمامھ بإذن هللا ولو

هللا ثم یأتي بعض األغرار حتى یتحدثوا بھذه المسائل ویفرق ھذه الجماعة ویكفر 
  .¸ بعضھم بعًضا، فاتقوا هللا

  .في المخالف یأتي بعض األغرار یأسلمون من ھو لیس بمسلم: أحد اإلخوة
ال نقبل في الجھات الرسمیة : لنعم فأنتم جزاكم هللا خیر، نحن بھذا نقو: الشرعي العام

  أن یكون متلوثًا بھذا أو ذاك ،كرؤساء الدواوین الشرعیة ،كقضاة ،كأمراء
طبعًا ھو اعتقاد فاسد كذلك ال  -تكفیر المطلق-ھناك من اإلخوة من نعرف أنھ یعتقد بھذا 

ھ، لم نعاتبھ وال نحاسبھ ھذه عقیدتھ، لكن المشكلة في ماذا؟ المشكلة في العمل بناًء علی
الموحدین أكثر آلن أكثر ا د علیھ من یكفر فھو كافر وھكذا،یكفر فھو كافر ویطر

  .الموحدین وھذا سنقف أمامھ بقوة بإذن هللا
والمخالف ایًضا یجب أن نقف معھ، المخالف ھذا الذي اعتاد أن یقول ال : أحد اإلخوة

  !، كیف نكفر من لم یكفر بالطاغوتأحد یكفر
یأتي  - و الحمد والمنة-ف، ما أحد في الغالب تخ ؟شیخ الاذا علیكأنت م :الشرعي العام

مفارقة المشركین، ھجرة من دار : ماذا یعني اإلتیان إلى الدولة تعرف(إلى الدولة 
الكفر، معاداة لیس أصحاب التیارات المنحرفة بل علماء الجھاد وقادات الجھاد ویصل 

نقول وهللا إن الذي یقع في ) ي إمكان حكم النادرإلیھا وھو یعتقد بھذه العقیدة ولھذا فھي ف
نكفره مطلقًا اتحداك تأتیني بھ، خاصة رجل معروف یعذر بالجھل في أصل  ال الشرك

  .الدین
، یوجد جفاء ھم أفراد، كما یوجد أفراد ضلوا وغالوا یوجد أفراد عندھم: أحد اإلخوة

  ...وال یكفر بوه ال یكفر بالطاغوت وال یكفر المشركینثیر یعرف أن أك
ال ال انتظر شیخنا، سنأتي على المناط سنأتي على قضیة التفصیل، ھذا : الشرعي العام

فیھ تفصیل، لكن رجل یقول أن المشرك با ال یكفر ألنھ معذور بالجھل، ھذا كما یقال 
في حكم النادر، لكن على كل حال إن شاء هللا نحن اتفقنا على ھذه القضیة ولیس بیننا 
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  .خالف
أنا عندي سؤال وهللا الزم تجاوبني علیھ، سامحني وهللا انا اعرف ان : أحد اإلخوة

لم تجبني علیھ اإلخوة لن إذا  حضرتك تعبت لكن ھو ھذا من أجل أن یستفید اإلخوة،
یستفیدوا، المسألة أنا سأقول لك اعتقادي حتى ال أكِفر، یعني أنا أقول اعتقادي وانت 

  . ال انِظرتعلمني وانا اتعلم منك وهللا
اآلن بالنسبة لحال أھل الشام قبل دخول الدولة اإلسالمیة أو قبل التیارات اإلسالمیة 

انا كنت أراھم في البداء؛ األصل لما أرض الشام فتحھا  -التوحید-عامةً ما تنشر العلم 
 -رحمھ هللا-الصحابة فكان األصل في ھذه البلد اإلسالم إلى زمن شیخ اإلسالم ابن تیمیة 

لما رفضوا التحاكم للیاسق وكانوا یعلمون التوحید، أما في العصر األخیر أنا أراھم أن 
معظم الشعب السوري وقع في الردة عن طریق دخولھم جنود للطواغیت أو تحاكمھم 

أو السحر؛ ألنھم صاروا متلبسین بالسحر، أو في الشرك نفسھ أنھم  ¸ لغیر شرع هللا
ن بأھل القبور وھذه المسائل، سألنا اإلخوة معظم الشعب نادوا غیر هللا وكانوا یعتقدو

السوري فعل معظم ھذه األمور، ال نحدد نقول معظم الشعب السوري وقع في ھذه 
  األمور فنقول اآلن إن الشعب السوري كان معھ أصل اإلسالم وطرأ علیھ الردة

هللا؟ یعني أو طرأ علیھ الكفر أو الشرك؛ فھل صار الشعب اآلن كافرا إال من رحم 
نستطیع أن نقول ھذا الشعب صار كافر أو مشرك إال من رحم هللا منھ أو إال القلیل؟ ثم 
جاءت الدولة اإلسالمیة وربنا مكنھا من أماكن فصرت أفرق بین األماكن التي فیھا 

التوحید ودخل من  مَ لِ الدولة واألماكن التي لیس فیھا الدولة، التي فیھا الدولة أقول من عَ 
ب الذي خرج منھ فھو مسلم موحد، ومن لم یدخل من ھذا الباب وإن صلى وصام البا

  .وقام اللیل كلھ فال أقر لھ بإسالم، جاوبني حضرتك
  المسألة الثانیة لم توضح، قلت بعد الدولة؟: الشرعي العام

بعد دخول الدولة صرت اآلن ما أعتقد إسالمھم، اآلن ما أكفر أحد بالعین؛ یعني : األخ
نا أعرف أنھ یوجد مسلمون تابوا نتیجة الدعوة الى التوحید ولیس الدعوة إلى اآلن أ

الصالة والصیام والحج وھذه االمور، التي ھي شعائر اإلسالم الظاھرة؛ ال اقر لھم 
اإلسالم بھذا، ولكن اقر لھم اإلسالم بأنھم تعلموا التوحید وعرفوا أنھم كانوا مشركین 

ذا الشرك، یعني الذي اقر لھ اإلسالم اقر لھ االسالم من قبل إتیان الدولة وتابوا من ھ
نما كان جندیا الباب الذي خرج منھ، ألنھ علم أن جند بشار كفار؛ وأنھ كان كافرا حی

، وأنھ كان مشركا حینما تحاكم ¸ غیر هللالركا حینما صرف عبادة شلبشار، وأنھ كان م
} الَِّذیَن یَْزُعُموَن أَنَُّھْم آَمنُوا بَِما أُنِزَل إِلَْیَك  أَلَْم تََر إِلَى{:قال¸ ، هللا¸ لغیر شریعة هللا

نفى عنھم اإلیمان بمجرد الفعل، فمعظم الشعب كان على ھذا  ¸ ربنا، ]60: النساء[
ستجابتھم امھم بشعائر اإلسالم الظاھرة أم بلتزااا اآلن أقبل إسالمھم لكن بال، أنالح

  .لدعوتي؟ التي ھي دعوة التوحید
  جید وكیف یظھر لك استجابتھم لدعوتك؟: ي العامالشرع

یظھر أول شيء بناء على كالمي معھ، المسألة اآلن أنا صعدت المنبر دعوت : األخ
الناس للتوحید؛ أكثر الناس وقعوا في ھذه النواقض؛ أقل شيء ان ھو یناقشني فیھ، اقل 
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ن یحاربني في شيء انھ سوف یظھر علیھ، اقل شيء انھ لن یعارضني، اقل شيء أنھ ل
  .دعوتي وینكر علي

جزاك هللا خیر، ھذا سؤال أیضا مھم جدا انا اشرت علیكم ان اجیبكم : الشرعي العام
  .تجیبون اإلخوة حتى الیكون ھناك اعتراض أو ما إلى ذلك وأنتم

  
  ھذه المسألة ھل وقعت في زمن الصحابة؟: أوال

  .لم تقع: أحد اإلخوة
إلمتناعھم عن شعیرة من شعائر اإلسالم ولكن لیس  بل وقعت في حروب الردة: أخ آخر

  .لفعلھم الشرك، یعني في زمن الصحابة كانوا یعلمون التوحید
، یعني كلھا مكفرات ظاھرة، وقعوا الال بعضھم مدعي النبوة وغیرھا: الشرعي العام 

  .في مكفرات ظاھرة وفي أسباب ردة أیا كانت ھذه األسباب؛ وارتدت قرى وبلدان
  .لحمد  ان ھي كانت موجودةا: األخ

، هللا المستعان: الشرعي العام   .الحمد 
، ھل ٪ كان كذلك فالتعامل مع ھذا الواقع البد أن یكون وفقا لعمل الصحابةإذا  طیب،

سمعت یوما أن الصحابة قالوا إن األصل في ان من سكن في ھذه البالد أو عاش فیھا 
  فھو كافر؟

  .لحكم بإیمان أو كفر وفي موضوع القتالإذن ھناك أمرین في موضوع ا
، والبد أن یكون ینضبطشیخنا أن الشرع یأتي في أحكامھ بما ینحصر و نحن ذكرنا یا 

الحكم سواء بإسالم أو كفر أو بشعائره الظاھرة؛ بشعائره الظاھرة وما یعرف بھ؛ البد 
بالكفر أو أن یكون وفقا لذلك، یعني امًرا یختص بھ ویصلح بھ إسالمھ أو ما یختص 

یعني في حكمنا على إسالم الصحیح، كثیر من  -رحمھم هللا-یصلح بھ، ھنا أھل العلم 
أھل الشام وقع في ردة او كفر ھذا واقع ماینكره إال جاھل بالحال، وھذا كثیر من الناس 

  .ھمعیجھل الحال التي مرت بھا لكن لما انخرط الناس عرف طبائ
الحكم على الدار، الحكم على ھذه : یر مقدمة وھياآلن قبل الحكم علیھم البد من تحر

  .الدار وما توصیفھا الشرعي
قالوا مجھول الحال ،دار كفر ودار إسالم: قسموا الدار إلى دارین -رحمھم هللا-أھل العلم 

  في دار الكفر كافر ھذا من جھة األصل لكن ھناك أوصاف أخرى قد تغیر ھذا 
  .ومجھول الحال في بالد اإلسالم مسلم

  .في الدیار، یعني نحن اآلن ننسب مجھول الحال إلى الدیار: األخ
نعم ألن الحكم بإسالمھ یتبع النص كأن یقول ال إلھ إال هللا دمحم رسول هللا، : الشرعي العام

أو اإلسالم یلتزم بشعائر اإلسالم، أو یكون بالتبعیة تبعیة الدار أو تبعیة والدیھ، ھذا في 
  .في المبسوط شمس الدین السرخسي ذا الشیخآخر األوصاف؛ كما ذكر ھ

  طیب اآلن ھذه الدار ھل ھي دار كفر أو دار إسالم؟
  .دار إسالم بال شك: األخ

  طیب مجھول الحال فیھا بناء على قسم من الفقھاء إجراء على ماذا؟: الشرعي العام
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  .طیب ارجع معي لو سمحت لما كانت الدیار دیار كفر: األخ
  ر شیخنا، اآلن بناء على قسم من الفقھاء یجعل ماذا؟انتظ: الشرعي العام

  .اآلن ینسب لإلسالم: األخ
اآلن نقول نتوقف ألن الكفر منتشر فیھ؛ صح؟ وبالتالي ال أجري ھذا : الشرعي العام

األصل الذي أطلقھ الفقھاء، طیب ھذا یستدعي إلى ماذا؟ إلى أن نقول أیضا أن دار الكفر 
أن یكون كافرا، یعني انت التزمت بھذا یجب أن تلتزم بھذا، مجھول الحال فیھا ال یلزم 

طیب ھذا الذي یولد عندنا تركیبة جدیدة، التركیبة الذي بعضھم یقول ال ھذا غیر صحیح 
الدار التي وصفھا شیخ اإلسالم بأنھا و ،وھو یلتزم بھا أصال وھي قضیة الدار المختلطة
لسرخسي جاء بھا، طبعا كثیر من الناس مركبة، طبعا ھو لم یقتصر على شیخ اإلسالم؛ ا

یقولون أن سبب ھذا قول شیخ اإلسالم؛ ھذا لم یقتصر على شیخ اإلسالم، وكل من 
تحدث بھذا ھو اصال یلتزم بقول شیخ اإلسالم؛ لكن یمكن یخالف في التوصیف أو في 

خ اإلسالم التسمیة؛ الدار المركبة، الدار المختلطة أو دار الكفر الظاھر، فھذا لما سئل شی
دار كفر ولكن ینتشر فیھا المسلمین أو دار إسالم وینتشر : ابن تیمیة وكان ھذا ھو الحال

فھذا دار مركبة من الوصفین ویجب : فیھا الكفار، طیب ھنا قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة
  .أن یتعامل معھا بناء على ھذا األمر؛ فیعامل فیھا المسلم بإسالمھ والكافر بكفره

التوصیف الدقیق لواقع البالد التي نحن فیھا اآلن، اختالط المسلمین فیھا ھذا ھو و
قول الجمیع  ان اختالطو الشعوب كفرت، ھناك فیھ بالمشركین سواء الحكام كفروا أ

كان كذلك إذا  كفروا ھذا غیر صحیح وھذا توصیف دقیق ھناك مسلمین وھناك كفار،
ل فیھا بما أظھره والكافر یعامل فیھا بما فیجب أن نتعامل وفق ھذا النظر؛ المسلم یعام

  أظھره، طبعا ھذه متفقین فیھا ال أحد یخالف في ھذا؟
ا قول السلف بھ فسیكون مسلما بھ، أنا ال اشكك في حضرتك وهللا لكن إن كان ھذ: األخ

  .یعني أنت قلت ھذا قال بھ شیخ اإلسالم
  .نعم راجع الفتوى الماردینیة: الشرعي العام

  .سجل لنا ھذا جزاك هللا خیرلو ت: األخ
نعم ولكم الحق في ذلك، الفتوى الماردینیة ھو سأل عن ماذا؟ عن فتوى : الشرعي العام

قال كل یعامل فیھا بحسب حال ، في بلد في تركیا وھو أجاب عنھا لكنھا مشھورة جدا
  .المسلم بإسالمھ والكافر نعاملھ فیھا بكفره
فیعامل فیھا المسلم بإسالمھ والكافر بكفره، ھذا فھذا اآلن توصیف دار الكفر الطارئ؛ 

واضح اآلن، إذن لن اتعامل اآلن بقضیة المجھول الحال األصل فیھ الكفر لماذا؟ اختالط 
  .احكام، ھذا األصل ثابت، ننتقل الى المرحلة الثانیة

  
وھي قضیة بماذا یثبت لي إسالمھ؟ ھل بمجرد إظھار ھذه الشعائر وھم : المرحلة الثانیة

  انتشر فیھم الكفر والردة؟ اآلن ھذا یا إخوة یحتاج إلى نظر دقیق جدا
الشرع كما قلنا جعل الحكم مرتبط بأسباب ظاھرة؛ ولھذا یقسم العلماء في الحكم 

  :باإلسالم إلى
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لھ بھ حتى اإلسالم بمعنى أن یظھر بعض شعائر اإلسالم فیحكم : حكم اإلسالم الحقیقي
جاء حكم النفاق لماذا؟ ألنھ یوجد شيء اسمھ إسالم  ، وھنالو كان في باطنھ كافرا

في  479وھو من أظھر شعائر اإلسالم، ابن حجر في المجلد األول صفحة : حكمي
: فذلك المسلم فذلك المسلم، قال... من صلى صالتنا وأكل ذبیحتنا: شرح حدیث أنس

اإلسالم  فمن أظھر شعائر -بھذا النص-وفیھ أن أمور الناس تجري فیھ على الظاھر 
  .لھ بھ مَ كِّ التي ذكرت في حدیث أنس؛ حُ 

فاإلسالم ینبني حكمھ على شعائر، ماھي شعائره التي یختص بھا؟ ال إلھ إال هللا الصالة  
الحج الصیام؛ یعني شعائره الظاھرة المتعارف علیھا، كذلك العالمات عالمات 

  .كالختان والملتحي ھذه عالمة عند جھل الحال: المسلمین
م أحمد جاء في مسائل حرب ذكرھا ابن رجب في قواعده؛ مات رجل في دار كفر اإلما

لماذا؟ الن النصارى ال یختتنون؛ ینظر ھل ھو مختتن أو ال : حالھ قال فُ عرَ یُ  ال و
  .ختتانھ عالمة على ماذا؟ على اسالمھا

أنا اآلن عندي ھذه العالمات وعندي ھذه الشعائر؛ األصل أن احكم بإسالمھ بناء على 
ھذه الشعائر وبناء على ھذه العالمات بأنھ أظھر شعائر اإلسالم أمامي ولم یتلبس 

، لم یأتي بالمكفرات لم یتحاكم أمامي ،بناقض ظاھر، ھو على األقل لم یكفر أمامي
  .أمامي، یعني أظھر الشعائر ولم یتلبس بناقض

  .ھذا في اإلسالم الحكمي: األخ
ھو بینھ وبین اإلسالم أن یأت بشروطھ  ھذا في اإلسالم الحكمي: الشرعي العام

  .الصحیحة
رجو إخوان ھذه مھمة جدا ألن دقیقة فأ طبعا یا-ھذا یظھر الظاھر : ھنا قد یرد إیراد

الظاھر منھ أنھ الیفھم ال إلھ إال هللا ، الظاھر منھ أنھ وقع في ردة سابقة -مراعاتھا
 ابن رجب في الحافظ صل فیھاالظاھر؛ إذن ھذا الحكم یسمى الظاھر، ھنا قاعدة فقھیة ف

تعارض األصل بالظاھر؛ : ، ومعروفة عند علماء القواعد وھي قضیة)تقریب القواعد(
عندي ھؤالء األصل أنھم مسلمین؛ أظھر شعائر اإلسالم ولم یتلبس بناقض إذن ھنا ھو 
مسلم، لكن ھنا انتظر یوجد ظاھر یظھر من حال ھؤالء أن كثیر منھم كان على الردة 

  في المسألة، طیب أیھما یقدم؟ السؤال وھذا ھ
اآلن یوجد تعارض؛ ھذا یسمى عند العلماء تعارض أدلة، األصل دلیل كما أن الظاھر ال 

  .یعتبر بھ دلیل؛ طیب التعارض أصل وظاھر لغىی
  .شیخ انت حضرتك أبطلت موضوع األصل قلت ھو بدعة: األخ

  .ھو یقصد أصل جدید ولیس القدیم: أخ آخر
األصل أن من أظھر شعائر اإلسالم ولم یتلبس بناقض ھذا مسلم : عامالشرعي ال

  .، ھذا أصلباالتفاق، واألصل أن من أظھر الكفر كافر
اآلن رجل ال أعرف أنھ تلبس بردة، لكن ھو مظھر لي شعائر اإلسالم، ھذا األصل اآلن 

یكفرون، الحكم األصلي یفید أنھ مسلم، والظاھر من حال الناس في سوریا أنھم كانوا 
  طیب أیھما یقدم اآلن األصل أو الظاھر؟
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  .األصل: شیخنا بالنسبة للعین: أحد اإلخوة
اآلن  قاعدةاللیس ھذا مطلق، أنا أتحدث عن طیب، ھنا أھل العلم ال : الشرعي العام

  .بشكل عام
 األصل مع الظاھر؛ ھنا اصال الالقاعدة مسألة القاعدة، انا اتحدث عن : أحد اإلخوة
فعلھ من الشعائر  ا تعارض حتى نقدم ھذا على ھذا، ألن فعل الكفر أبطل مایوجد عندن

  .، نحن نتكلم في أصل المسألةفأصبح ھو لیس موجود اصال
  ماذا تقصد بھذا شیخنا؟: الشرعي العام

  ...أصل المسألة أن أغلب الناس: األخ
ثم : ح مسلم قالأنا أقول لك النبي علیھ الصالة والسالم قال بھذا في صحی: الشرعي العام

تكثر الردة ثم یخرج الناس من دین هللا أفواًجا كما دخلوا فیھ أفواًجا، النبي أخبرنا بھذا، 
  .، ما أحد یتحدث في ھذا األمر...تزال طائفة انھ ال وأخبرناالنبي أخبرنا أن الردة، 

ھو في ، بین أنھم تعلموا التوحید وان ھم على جاھلیة أو شیخنا أكثر الناس ھناك: األخ 
اآلخر الحكم ھو ھو؟أنني في النھایة سأعطیھم اإلسالم الحكمي في عھد بشار قبل أن 

ھو أصًال الطاغوت سأعطیھم اإلسالم  یعرفوا ما ھو التوحید، قبل أن یعرفوا ما
الحكمي، أیًضا حین دخلت الدولة اإلسالمیة وعلمتھم التوحید یأخذوا حكم اإلسالم؟ ھذه 

ألھل الشام -لھم باإلسالم في عھد بشارن یحكمو رعیینلشھي المشكلة عندي أن كل ا
  .-اھل سوریا

معذرةً اإلشكال موجود نكمل إن شاء هللا تعالى، معذرةً بعضكم یا إخوة : الشرعي العام
، لكنكم تنفون ما ینفي ذاتھ بعبارة أخرى أو أنني المادة قد یعذرون بعبارة قد تكون نفس

بعدھا، أنا أقول حتى مع  بما قبل الدولة وما حققذا یتأفھم خًطا، فبالتالي نحن نتحدث ھ
  .الدولة یوجد كفر منتشر

  .لكن اآلن توجد دعوة: األخ
الدولة وقع فیھا شيء لم یقع في أي بالد أخرى، لكن  في أكید، لكن ھنا: الشرعي العام

لدولة ل علیھ بما قبل ااآلن في الحكم على األعیان قبل الدولة أو بعدھا ھذا الكالم یتنزّ 
ومابعدھا، أنا رأیت رجل ماذا أحكم بھ، الموضوع اآلن اإلیمان والكفر، لماذا نحن 
نرفض أن نقول وهللا األصل في البالد؛ ألن الصحابة لم یطلقوا ھذا كفرت قرى وكفرت 
قبائل وعشائر ولم یطلقوا ھذا األصل لماذا؟ الن اإلسالم واإلیمان ھذه األسماء الشرعیة 

ب؛ لیست بظھور الكفر في الدار فقط، ھذا كما یقال آخر ما یمكن أن مبناھا على أسبا
یستصحب فیھ ما یسمى حكم الدار لكن ھذا  ،یسمى اإلستصحاب یُنظر فیھ وھو دلیل ما

االستصحاب أضعف أدلة : یُبطل بأدنى شيء، ولھذا قال شیخ اإلسالم في مسودتھ
ة، أنا اآلن أمامي ناس یظھرون جمیع األدل انعداماألصولیین، ما یُنظر فیھا إال بعد 

الشعائر ولم یتلبسوا بناقض بالنسبة لي ھذا أصل؛ فاألصل أنھ یُحكم بإسالمھم، مع 
الظاھر أن كثیر منھم كان متلبًسا بردة، وھنا تعارض األصل والظاھر؛ فالحكم علیھ 

في  -رحمھم هللا-أھل العلم : بناًء على األصل أو على الظاھر، ھنا نتحدث في القاعدة
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مسائل یقدمون األصل وفي مسائل یقدمون الظاھر، طیب في موضوع اإلیمان والكفر 
  ما الذي یُقدَم؟

الظاھر؟ طیب ننظر إلى الحدیث جاء الحدیث في الصحیح؛ حدیث أسامة بن زید 
لما رأى أسامة قال ال إلھ إال هللا، فأسامة فقال المشھور، دخل لما أراد أن یقتل المشرك 

  بماذا احتج أسامة؟! أقتلتھ بعد أن قال ال إلھ إال هللا: نبي علیھ الصالة والسالمقتلھ، قال ال
نحن نتحدث عن الفروق المؤثرة؛ وھذا كافر وھذا مرتد، لكن ال أنا أتحدث عن الوصف 

یقاتل  اسأمة رأى رجل قال ال إلھ اال هللا، تصوریرد ھنا ویرد ھنا، أسامة ماذا قال؟ 
ل ال إلھ إال هللا، الظاھر من ھذا ھل ھو یعرف معنى ال إلھ إال أتى أسامة فقا فر، مشرك

؟ ما  ؟ ھل ھو فعًال محب لھا ؟ ھل ھو موقن لھا هللا؟ ھل ھو معتقد؟ ھل ھو مصدق بھا
  .الظاھر من حالھ الظاھر أنھ لم یتحقق شروط ال إلھ إال هللا

  .أخذ اإلسالم الحكمي: أحد اإلخوة
  .أخذ اإلسالم الحكمي: الشرعي العام

  .لكن ھو لم یقلھا فأتى بھا: األخ
قلت بماذا یدخل اإلنسان إذا  ،الصورة لكن ھذا فارق غیر مؤثر في ھذه: الشرعي العام

اإلسالم؟ نقول الكافر بال إلھ إال هللا والمرتد بما خرج منھ، لكن كالمي اآلن في 
، الحدیث التعارض بین األصل والظاھر، أتمنى منكم جزاكم هللا خیر أن تنتبھوا معي

  ؟عن ماذا؟ عن ھذه الجزئیة، التعارض بین األصل والظاھر، ھنا الشرع أعمل ماذا
  .الظاھر الذي ھو اإلسالم الحكمي: األخ

ھو ان من أظھر شعائر اإلسالم أنھ یُحكم  ؟األصل ما ھواعمل األصل، : الشرعي العام
  لھ بھ، والظاھر أنھ لم یسلم حقیقة لماذا؟

رسول هللا قاتلت مشرًكا فقطع  اإلمام أحمد قال یا مسند أسود في المقداد بن: مثال آخر
رسول هللا فإن قتلتھ؟ قال  یا: ال تقتلھ، قال: فلما اردتھ قال ال إلھ إال هللا، قال: یدي قال

أنت بمنزلتھ قبل أن یقولھا، وبمنزلتك بعد أن قالھا، طیب ھذا الرجل قطع یده فلما أردتھ 
تعارض أصٌل وظاھر؛ الظاھر أن ھذا لم یفھم ال إلھ إال هللا وال قال ال إلھ إال هللا، ھنا 

یحبھا وال ألنھ في مجتمع في وسط قتال مع الموحدین، ویقاتلھم یقاتل أھل ال إلھ إال هللا، 
لكن لما كان األصل ھنا تعارض مع الظاھر في موضوع إیمان وكفر قُدم األصل وھو 

احكم بإسالمھم ثم إن ظھرت ردة أقول ھذا  اإلسالم الحكمي یحكم بإسالمھ، ھؤالء انا
  . مرتد
  من أین أصلنا لھم ھذا األصل؟: األخ

القاعدة التي قلنا فیھا أن من أظھر شعائر اإلسالم وأسبابھ الظاھرة : الشرعي العام
  .فاألصل أنھ یحكم بإسالمھ

  .خلطھا بالشرك ھو أصًال أظھرھا مع الشرك، ھو لم یظھرھا وحدھا ثم بعدھا: األخ
شیخنا، أنا أتحدث  ما الذي عرفك أنھا مع الشرك، نحن نتكلم عن عین یا: الشرعي العام

  .عن األعیان
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كانوا على  معظم الناس شیخنا جزاكم هللا خیرا، دعونا فیما ینفع، نحن كلنا نقول أن
الكفر ما أحد یخالف في ھذا، معذرة لیس خالف حقیقي، والجمیع یعرف الحال، لكن 

أبدأ أحكم؛ ھذه ھي المشكلة  األرض نزلت إلىإذا  ن المشكلة؟ المشكلة اناالعبرة اآلن أی
یا شیخنا، دعنا من المسائل الورقیة اآلن مسائل واقعیة، أنا رأیت رجل یظھر الشعائر 
ولم یتلبس بناقض ظاھر، یظھر أن الشعب السوري قدیًما كانوا على كفر وردة؛ طیب 

أحكم بھ من خالل الدالالت؟ باألصل؛ فھو اآلن تعارض عندي أصل وظاھر، ما الذي 
عندي اآلن مسلم حكًما لكن عند بعض المسائل الشرعیة أنا الزم أتبین، مثال أكل 

، النكاح، افر، قضیة األصل فیھا أن اللحوم الحرمةالذبیحة؛ أتبین، لیس على قضیة أنھ ك
الم، لما أمر كان یحكم على من معھ باإلس ملسو هيلع هللا ىلص قضاء، شھادة شھود، العتق، لھذا النبي

قال من أنا؟ قالت  ، أین هللا؟ قالت في سابع سماء،بھاائتنیصاحبھ بعتق الجاریة قال 
ذلك؟ ال، لكنھ  قولیحكم باإلسالم  ما قال أعتقھا فإنھا على الملة، ھل نبي رسول هللا،

إذن البد من التحري فھنا التحري ، )فتحریر رقبة مؤمنة(شرعي،، جاء الحكم  استدعاء
أنا في مناطق ال آكل اللحم لماذا : لكن الیعني ھذا أني أحكم بكفره، مثال آخر مطلوب،

  ال آكل اللحم؟
  .ألن غلب على الناس الشرك: األخ

أنا اعرف واقع الحال، أن أكثر أصحاب المسالخ كفار، فأنا حین أذھب : الشرعي العام
للحم أحدھما لھ أصل ال یأكالن ا اثنانھنا اإلشكالیة، یوجد  ؟بماذا یثبت لي إسالمھم

طبعًا للعلم الحمد  اآلن قضیة الوالیات كل  -شرعي والثاني فیھ مغاالة، األول ماھو؟
، واآلن سنفتح مسلخ للدجاج إن شاء هللا ونمنع الجمیع من في اللحومالحسبة  في المسالخ
خیر جزاك هللا -اللحوم من جمیع البالد، سیكون مسلخ خاص بإذن هللا، اللحم  استیراد

  ذبیحة  570الذي یذبح موحد أحد اإلخوة األفاضل، الیوم  -األصل حل اآلن
  من یذبح اآلن؟: أحد اإلخوة

  .، حسبةأخ موحد تونسي: الشرعي العام
  .یوجد بعض األخبار انھ یوجد مدني یبیع للدولة اإلسالمیة: األخ

ي الوالیات المسالخ كلھا فو عمل حسبة اآلن األصل عندنا حسبة اآلن: الشرعي العام
، أزلنا كل الذین كانوا یذبحون تتبع لمن؟ للحسبة، نحن لماذا أخذنا، ألننا نعرف ھذا

نقر  المجاھدینیباشر نعرفھ تماًما من اإلخوة  یذبح بإخوة موحدین، واألخ الذي وأتینا
ذھبت إلى إذا  ذھبت إلى الخیر مثًال أوإذا  بأنھ ھو الذي یذبح حتى تطیب اللحوم، فأنا

مال، أذھب إلى المسلخ مثًال أذھب إلى أصحاب اللحوم أنظر في حالھ؛ یثبت عندي البوك
 ؟حولھ الرجل مثًال موحد فأقول لمن ناقض،لتزامھ بالشعائر وعدم وقوعھ في إسالمھ با

قال وهللا نعم، ھل أظھر الكفر إذا  ھل ھو ملتزم بشعائر اإلسالم؟ ؟یقول ال إلھ إال هللا
،أما بعضھم ال یأكل اللحم بناًء على ماذا؟ حتى لو أظھر شعائر لإلنتخاب قالوا أل؛ آثم

  ھنا اإلشكالیة فھمت؟! اإلسالم ولم یظھر ناقًضا ھو أكید كان على كفر
ھناك نتائج قد نتوقف فیھا لكن التأصیل ماذا؟ خاطئ، ھنا الحكم باإلسالم ینبني على 

إن كان ھناك منتشر األصل؛ أسباب شعائر اإلسالم یبنى علیھا وھذا ھو األصل، و



 

 

  ضوابط تكف العاذرل حو مناظرة 

54 

ومنتشر ونزلت  ’ الكفر، نحن نقول نعم، اآلن المنافقین، ألم یكن النفاق في زمن النبي
  .آیة، النبي كان یتعامل مع الجمیع على أنھم مسلمون بناًء على األصل 13فیھ 

وحال الذي لم یلتزم بال إلھ إال  ’ أصًال یوجد فرق بین المنافق في عھد النبي: أحد اإلخوة
  . اآلن؛ ألنھ یقول ال إلھ إال هللا ویتحاكم الى الشركهللا

  اآلن؟: الشرعي العام
  .لیس اآلن شیخي: األخ

دعونا فیما ینفع حتى نخرج من الشقاق والنزاع نحن نتكلم عن اآلن، : الشرعي العام
 وانتشاروالِخالف، دعونا فیما ینفع، اآلن نحن في الدولة اإلسالمیة مع انتشار المحاكم 

النھي عن المنكر وانتشار اإلحتساب والدعوة إلى التوحید ونحوھا، مر بالمعروف واأل
  .ھذه كلھا مؤثرة

وھذا  كفار اآلناقسم با إلى  -سامحني-وهللا یاشیخنا نحن نتكلم مع المدنیین : األخ
  .، لیس الكل لكن كظاھر؛ المصیبة ھي أننا سألناظاھر منھم

تحت اآلن ھذا ل یصلي ویلتزم بالشعائر، طبعًا أنت اآلن رأیت رج: الشرعي العام
تفضیلي ألحدھما  -كما قلت-، اآلن تعارض أصل وظاھر، أنا اآلن البد من رحمة ربي

تعارض في نص أصل وظاھر  طبعا ماذا عندي النص؟ یكون مستند إلى نص شرعي،
ھو ُرجح األصل وھذا ھو األحوط بالنسبة لي؛ أوًال نص الشرع دل علیھ وھو األصل و

  .األحوط
  كیف أُكفّر مسلم؟ :األخ

  .ھذه مسألة عظیمة كما أن الخروج الى الكفر أیًضا عظیم: الشرعي العام
كان ھذا معتقدنا إذا  فھذا أصل ودلت علیھ الشعائر ولم یتلبس بناقض ھذا أحكم بإسالمھ،

شتبھ نانت تتعامل معھ على أقل تقدیر ماذا؟ یعني ھؤالء مظھرین مثلھم مثل المنافقین، 
الصحابي كان یسمع عن  -تعرف ماذا  ظھر منھإذا  حكم اإلسالم، مالنفاق وحكمھبھم 

  مایستطیع، ولھذا أنزل هللا اكفر لكنھ یرید أن یثبت ھذا قضائیً منافق یتكلم بكلمة ال
ِ َما قَالُوا َولَقَْد قَالُوا َكِلَمةَ اْلكُْفِر َوَكفَُروا بَْعدَ إِْسَال { َّ وا بَِما لَْم یَنَالُوایَْحِلفُوَن بِا } ِمِھْم َوَھمُّ
  .]74: التوبة[

فأحد الصحابة یقول أقسم با أنھم قالوا كلمة الكفر، الصحابة ماذا یتعاملون معھ؟ على 
  .رك قضائيأنھ مسلم لم یثبت أمر الش

فھذا السبب الشرعي بحكم اإلسالم الیزول إال بسبب شرعي مثلھ وھو أن یظھر منھ  
ن على األقل نتعامل معھ على أنھ مسلم، حذیفة كان الیصلي على بعض الكفر حتى اآل

ھل ، لكن بقیة الصحابة یصلون علیھم، ھُ عَ بِ تَّ ، وعمر یَ النبي سماھم أعیان المنافقین ألن
لكن ھو عرفھم بخاصیة، ! تحكمون بإسالم المشركین -نسأل هللا العافیة- أنتمقال حذیفة 

ة أنت في حكمك ھو مرتد؛ نحن حكمنا بإسالمھ انت عرفت من رجل أنھ وقع في رد
ألننا حكمنا بشعائره الظاھرة؛ انت تبین لك من حالھ أنھ كافر، لكن أن تقول  ضرمای

  ...االصل فیھم الكفر نقول ال، أین



 

 

  ضوابط تكف العاذرل حو مناظرة 

55 

مشركین، معظمھم مھم ظماقلت بھذا أبدا، ال أقول ھذا األصل فیھم لكن أقول مع: األخ
  .على الكفر

مجالس دیمقراطیة ویدخلون  انتخاباتھذا تركیا، الجمیع ینتخب  مثل: الشرعي العام
وجد مدارس تحیة عسكریة وكمال اتاتورك كثیر كثیر صحیح؟ ھل ھناك مسلمون؟ ی

  .مسلمون وكثیر أیضا لیسوا قلة
  .قلیل مسلمین ؟تركیافي : أحد اإلخوة

ت دار كفر م ثم صاریوجد مسلمون، اآلن تركیا كانت قدیما دار إسال: الشرعي العام
یدیون ثالثة قرون بَ انتشر فیھا الكفر، مثالھا بالضبط مصر، كانت دار إسالم فحكمھا العُ 

سنة؛ شعائر الكفر واسباب الكفر والدعاء إلى الكفر وإجبار الناس على الكفر؛ مع  300
ما  رأیتھ كافر، الإذا دخلت مصر وهللا كل من (ذلك ماذا كان الحكم؟ لیس األصل فیھا 

  )بھذا أبداقالوا 
  .وأیضا لیس كل من أراه مسلم :أحد اإلخوة

  .بناء على ماذا؟ دار الكفر الطارئ ھي دار كفر: الشرعي العام
بعد فترة من حكم ھذا الكفر طرأ علیھم الكفر  اطرأ علیھا الكفر، والناس أیضً  :األخ

  .على أكثرھم الكفر بعد إسالموغلب 
ر إسالم وال شعائر كفر ھذا كثیر،  ال شعائأنا دخلت تركیا وجدت رجال: الشرعي العام

  .شيءھذا أتوقف ما أحكم علیھ ب
  كیف مااحكم علیھ یعني ما ینسب لدیار الكفر؟: اإلخوة أحد

  انتظر انا قلت ھذا دار ماذا؟: الشرعي العام
  .كفر: األخ

  دار كفر ماذا؟: الشرعي العام
  .طارئ: األخ

كفر طارئ لیس فقط تركیا، كل بالد  الیوم كل دار المسلمین دار: الشرعي العام
المسلمین دار كفر طارئ، یعني مسلمون ثم طرأ علیھا الكفر، لكنھا ماذا؟ مراتب یعني 

  .لیست كلھا حكم واحد، ویحتاج إلى فتوى
  كربالء دار كفر طارئ ألیس كذلك؟: مثال

ر كل من رأیتھ یكفرھم ھي دار كفر طارئ؛ قطعا الجمیع كافر ویند: الشرعي العام
  .وجود المسلمین

  طھران كانت بلد مسلم ثم طرأ علیھا الكفر؛ كفار األصل فیھم الكفر : طھران مثال
ردا، ھنا یحتاج إلى فتوى النظر في طّ كذلك بالد المسلمین تتفارت إذن لیس ھناك حكما مُ 

  نسبة طروء الكفر؛ یعني ھل ھناك كفر بقوة او ھناك كفر او اسالم ھذا اإلشكال 
لى تركیا وجدت رجل ملتزم بشعائر اإلسالم ولم یتحدث بناقض أنا أعمل أنا دخلت إ

باألصل، ھناك ظاھر نعم یمكن أن یكون كافرا لكن ھو مثل حكم المنافق، لكن ماعندي 
  .سبب أعرف أن ھذا صار كافرا
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ن خفت علینا ونحن نبحث في ھذه یوجد مسألة ممكن أن ننتبھ علیھا وتكو: أحد اإلخوة
ا علمنا أن أھل سوریا كانوا قبل دخول الدولة وبعد دخول الدولة الیوجد ، بأننالمسالة

فرق كما قررنا؛ ألن یوجد مسلم ویوجد كافر ولكن غلب الكفر فھنا نبحث مسألة بأن ھذا 
كافر حقق  ي ھو مسلم في ھذه الدولة الذي یحقق اإلسالم وال أعرفھ، ورجلذالرجل ال

على التوحید،  ل ھؤالء الناس بأن تغلب الكفرحا ما علمت عنالكفر وال اعرفھ ولكن 
في مسألة بأن ھؤالء الموحدون وھؤالء الكفار الذین ھم أكثریة اشتركوا في الشعائر ھذا 
یصلي وھذا یصلي وھذا كافر وھذا مسلم ھذا یزكي وھذا یزكي وھذا كافر وھذا مسلم 

بكل المناطات  یھم بكفرھمواإلثنین في دار واحدة وأنا أعلم أنھ تغلب الكفر اھل الكفر إل
إن كان علماني بعثي التي ذكرھا األخ على أھل التوحید واشتركوا في الشعائر، 

نا أشیاء ھي لیست من ، ھذا یفعل فیاإلسالم اشتراكي دیمقراطي ھو على دین غیر دین
وكیف  ب األصل وأقول ھو األصل ھو مسلملِّ غَ ، فكیف أُ دین االسالم ولیس في اإلسالم

واحدة، انا كنت ادخل اصلي في المسجد  شعیرةمشتركان في األثنان ھما الشعائروأُغلّب 
  ...بجانب العلماني انا وھو نصلي؛ ھو كافر، الصف

طیب انتظر، نعم انا اعرف اننا نصلي فیھ بجانب المشركین المرتدین، : الشرعي العام
  .؟ أنت تحكم بماذا؟ ھذه اإلشكالیةلكن الحكم اآلن ھذا عینھ ماذا

  .ھو أصال یصلي قبل ھذا وھو على الشرك، الكفرھذا غلب، : األخ
صالة؛ ألنك تعرف انھ وقع في  ألفنعم ھذا كافر، ولو صلى معك مائة : الشرعي العام

قواعد یعني الشرك، وقع في الكفر، لكن یاشیخنا ھذه المسائل ال تأتي دائما بمقدمة 
نني أطلب منك دلیل، أنت اثبت لي منطقیة، البد من دلیل، أنت تطلب مني دلیل كما أ

ال إلھ إال هللا وجمیع  ـلك أن الذي یأتي ب واقعا انتشار الكفر وظھوره ھذا ظاھر، أنا أثبتُّ 
  .شعائر اإلسالم األصل عند جمیع العلماء نحكم لھ باإلسالم إال ان یظھر بناقض

  .النحن قلنا ان األثنین اشتركوا في شعائر اإلسالم من قبل ھذا أص: األخ
انتظر، اآلن ھنا أصل وھذا ظاھر ھكذا نحن نستطیع أن نصل إلى : الشرعي العام

كل من أظھر شعائر : نتیجة، تنا أصل وھنا ظاھر تعارضا؛ ھنا أصل اإلسالم یقول
تلبس بناقض، وھناك ظاھر یقول أن الكفر منتشر في ھؤالء، إذا  اإلسالم یحكم لھ بھ إال

م، إذن أنا عندي أصل وعندي ظاھر تعارضا ما الذي مرتدون وھم ینتسبون إلى اإلسال
  یرجح احدھما على اآلخر؟

أنا وهللا متمسك بنص وھو حدیث اسامة وغیره الذي یدل على ترجیح األصل على 
الظاھر في موضوع اإلیمان والكفر، ھل أنت عندك نص یرجح في ھذا الموضوع 

  ؟صلالظاھر على األ
بشيء ھو  ، أتىأتىحینما سیدنا أسامة  لة والحالة،ال ولكن أقارن بین ھذه الحا: األخ

الشعائر وھي ال  ، بل ھو أجلّ من خصائص المسلمین أصال لم یأت بھ ولم یفعلھ أصال
إلھ إال هللا التي تدخل في اإلسالم، فھو أتى بھا ألنھ لم یأت بھا قبال، فأنا اعلم ان ھؤالء 

  .راویح ویصومونالمشركین ھم أصال یصلون وكانوا یبكون ویصلون الت
  .ھذا ھو الفرق الذي جعلك التجعل ھذا دلیال لھذه المسألة: الشرعي العام
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  .م ھو ھل ارد االصل واظھار الشعائر ألنھ ھو أصال یظھر الشعائرعن: األخ
  .ھؤالء كفار في یوجد عندنا نساء، عندنا حزب النور: أخ آخر

؟ ما ھو وجھ االستداللت وجھ عرفت ھذا الكالم واضح لكن اآلن ماعرف: الشرعي العام
دائما نقول الظاھر من حالھ أن إسالمھ  یا شیخنا حدیث اسامة بن زید،في ؟ االستدالل

لماذا جعلت ھذا ظاھرا؟ حالھ وقرائن ومالبسات الوضع الذي ) ھذا ظاھر( غیر حقیقي
؛ بل مباإلسالھي التي یثبت بھا الحكم فقط ) ال إلھ إال هللا(ھو فیھ، اإلسالم لم یجعل 

سمع أذانا تركھم وانصرف، ھذا إذا  كان یقف عند قریة ’ شعائر اإلسالم الظاھرة، النبي
  .أراد أن یغزوا قوماإذا  حدیث أنس في صحیح مسلم، كان

  .ولكن لم یحكم لھم باإلسالم على االعیان: أحد اإلخوة
عندي  اردت ان تحكم على األعیان، أناإذا  نعم، شيء آخر یاشیخنا: الشرعي العام

أصل، اسامة بن زید أصل الذي یقول الشعائر أنھ مسلم، لكن ظاھر الحال الذي كان في 
: أسامة بن زید ظاھره أنھ لم یحقق شروط ال إلھ إال هللا، اذكر شروط ال إلھ إال هللا

  با علیكم ھل ظاھر ھذا فیھ ھذا الرجل؟ ،الصدق ،المحبة ،اإلخالص ،الیقین
  .غة یستلزم ھذاھو فھمھ لل: أحد اإلخوة

  ؟الیقین ،الصدق ،المحبة: ھو یفھم أن ھذا یستلزم، لكن الشروط الباقیة: الشرعي العام
ابن  ممكن یستوفیھا ألنھ حرص على إسالم عمھ، قال لھ یاعم قل كلمة، ماذا قال: األخ

  أمیة؟
لما و! یاشیخنا الواحد منا یجب أن یكون عادال، ھذا جاء یقاتل الموحدین: الشرعي العام

  .ھذا یحب ال إلھ إال هللا؟ ممكن، لكن الظاھر! رفع السیف قال ال إلھ إال هللا
  نفّر سیدنا أسامة، ممكن یحبھا فلماذا قتلتھ؟ ’ ممكن الن النبي: أحد اإلخوة

لیس ألنھ ممكن، لكن ألنھ األصل أن من جاء بشعائر اإلسالم یثبت لھ : الشرعي العام
بمثل ما احتججت بھ اآلن،  احتجبا حتى اسامة بن زید بھ، ھو الظاھر أنھ لم یقلھا مح

، ھو ال یحب ال إلھ إال هللا یارسول هللا ما قالھا إال تعوذا اعرفھ تماما، ھو قال ھذا: قال
، ھذا ظاھر لكن األصل أنھ مسلم، فأنا أقول ولو: قال ھذا حتى فقط ال اقتلھ، قال النبي

ال  ،صیام ،شعائر اإلسالم صالة رجل فیھ كثیر فیھ ردة، لكن اآلن ھذا الشعب السوري
طیب ھو ممكن ھو كافر ھو ، إلھ إال هللا لیس فیھ كفر ظاھر، اآلن األصل أنا أقول مسلم

ھو ! ممكن الظاھر، هللا اعلم ھذا یمكن منافق، المسألة الثانیة ما معنى النفاق إال ھذا
  .رجل كافر ویظھر شعائر اإلسالم والیثبت كفره بطریق شرعي

، یتبرأأنت أتیتني برجل مسلم یصلي، ثم جاءنا بطریق شرعي أنھ كان كافرا ولم : المث
ما تاب یقتل لماذا؟ ألنھ ثبت بطریق شرعي، لكن انت ما اثبت بطریق إذا  استتابةنأخذه 

شرعي ھذا رجل ملتزم بشعائر اإلسالم ملتزم باألصل لم یظھر لك كفر فأنت تتعامل 
تقدیم الظاھر على النص تقدیم الظاھر على (ھ النص باألصل، ھذا ھو الذي دل علی

  )الدلیل ونحن نلتزم أعطنياألصل 
  .لم یكلفني بھ بل ھو لیس بإستطاعتنا ¸ أن أنا أعرف ھذا وھذا وھذا، ھذا هللا: األخ
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طیب أنا أقول لك، نحن ذھبنا في مسجد، أحد المصلین سقط ومات، ھل : الشرعي العام
  .نغسلھ ونكفنھ ونصلي علیھ

نبني على أصل المسألة ھذا فرع، ھذا المثال نبني على التأصیل الذي نحن نتكلم : األخ
  .بھ وال یبنى على التأصیل

  .ال مثال الكالم اآلن: الشرعي العام
  في مصر یاشیخ؟: اإلخوة أحد

  .ھنا: أخ آخر
  ؟ھنا رجل یصلي معنا ھنا ومات، اآلن ھل نغسلھ ونكفنھ ونصلي علیھ: الشرعي العام

تمام بناء على كالم حضرتك، أنت قلت نرده إلى األصل، الذي أعرفھ أنا أصال : آخر أخ
  .واغلب الناس على الشرك أن اغلب الناس على الشرك

، الدار األصل یتنزل على العین ما یتنزل على الحال! ھذا لیس أصال: الشرعي العام
في ھذا الكفر، أنت جعلت قلت أن األصل إذا  لیس لھا أثر في الحكم بإسالم أو كفر، أنت

الدار ھي سبب مؤثر، إذن األصل البد أن ینبني على عینھ، اآلن األصل في عینھ أنھ 
  .أتى بشعائر اإلسالم

ھنا المسألة التي نبھتك علیھا أنھ أصال یأتي بشعائر اإلسالم، فكیف أجعل دخول : األخ
  .یھ باإلسالموالشعائر التي ھو یأتي بھا أصال وھو على الكفر أصال للحكم ف

كل من جاء بشعائر اإلسالم فھو مسلم، ھذا : أنت اآلن عندك األصل: الشرعي العام
  األصل مسلم بھ عندك؟

  .ولم نحكم لھم باإلسالم شعائر ملة إبراھیمال، ألن اصال كفار قریش عندھم : األخ
  .كان مرتدا او كافرا ذاال ال بغض النظر إ: الشرعي العام

  .نفرق بین المرتد والكافرأنت قلت أن ال: األخ
اآلن عندك من قال ال إلھ إال هللا وجاء : أسألك سؤال آخرال نفرق، اآلن : الشرعي العام

  بشعائر االسالم ھل ھذا یثبت عندك بأصل اإلسالم؟
وال أعلم عن حالھ، اقرره وھل غلب علیھ  ال إلھ إال هللا واتى بشعائر اإلسالم:األخ

  .الشرك
  العلماء یقولون بھذا عامة: الشرعي العام

  .تمام، یثبت اإلسالم بال إلھ اال هللا: األخ
اآلن دعنا نأخذ بذاتھ، یثبت فیھ بأصل اإلسالم، رجل بعینھ جاء بأصل اإلسالم یثبت لھ، 

  ظاھر؟ أو اآلن ھل ھو كافر ھل یثبت عندك بأصل
  .ھل ھو كافر؟ غلب علیھم الكفر: األخ

  .أنا ارید العین غلب على الجمیع، لكن: الشرعي العام
  .ھو ظاھر انا اعلم عن حالھم انھ ظاھر في الناس اغلبھم كفار ظاھر لي ھذا:األخ

نعم یاشیخنا، اآلن أنت ال تتكلم على ورق بل عن مسائل واقعیة، أنت : الشرعي العام
أما مسلم أو كافر، أنا كیف أعرف مسلم أو كافر؟ یجب أن یكون ھناك سبب رجل اآلن 

اآلن ھذا عنده سبب إسالم رجل مظھر شعائر ) سنتكلم باللغة العجمیة( رإسالم وسبب كف
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طیب ھو اآلن في ، یتحاكم الى الطاغوت اقدیمً اإلسالم، أنت تقول یمكن أن یكون مرتد 
  یظھر لي؟ مایظھر اآلن ، ھل یوجد سبب أحكم لھ بھ أصال ؟سببفي یظھر لي سبب، 

لكن أنا أعلم أنھ غلب علیھ، ھذا الرجل ھو اآلن في نفس ھذه اللحظة الیظھر، و: األخ
  .ھو نفسھ ممكن أن یكون من الموحدین یلتزم بالشعائر

، ھذا ھل یقوى على األصل؟ أصلھ ھذا إظھاره لشعائر میغلب علیھ:الشرعي العام
یتبین عند : ھذا یستدعي توقف، ولھذا نقول) ھذا معتبر أنا أعرف ھذا(اإلسالم اقوى 

  .)كاح، القضاءأكل اللحم، الن( الحاجة
  ؟ام أتبین أیضً الصالة علیھ: األخ

  .نصلي علیھیُغّسل ویكفّن و ھذا حكمھ اإلسالم، خلص: الشرعي العام
ھو اللبس عندي أنھم ھم االثنین أتوا بالشعائر، ھو ممكن أن یكون من األكثریة : األخ

  .لیس من األقلیة
 :ة، الخوارج طوائفشیخ یوجد طائفة من الخوارج اسمھا األخنسی: الشرعي العام

كفر اإلمام كفر الرعیة كل من إذا  كثیر، ھؤالء یقولون...) األزارقة، العوفیة، البیھسیة(
، ھذه طائفة، طبعا ھذا باطل، ھناك طائفة ثانیة الشاھد والغائب هِ رِ فْ ر بكُ فُ كْ معھم كافر، تَ 

یتوقف فیھ،  كفر اإلمام وأظھر الكفر فإن من كان في دارهإذا  :أسمھا األخنسیة تقول
لماذا یتوقف فیھ؟ ألنھ كفر ظاھر ونحن ال نعرف ھل دخل مع ھذا الحاكم ام ال، إذن 

  ماذا نصنع بھ؟ قال األخنسیة نتوقف فیھ،
  .حقا باطل ھل ھذا:األخ

  .یا شیخنا قطعا باطل: الشرعي العام
 خنسیة وانا ال أعرفھم والعیرة واحدة یا شیخ، انت أتیت باألبش اشتركواھم : األخ

  .اعرف ما یقولون
  

  اآلن ھم اشتركوا عندك في موضوع، ھل اشتركوا في شخص؟: الشرعي العام
  .في موضوع :أخ

 أیھمایوجد موضوع أنا ما أتحدث عنھ، اآلن اشترك عندك في شخص، : الشرعي العام
  ؟األصل أم تقدم
  اشترك في شخص الكفر والشعائر؟: األخ

خص، ظھور اإلسالم وظھور الكفر ھل ال، ھل اشترك عندك في ش: الشرعي العام
  اشترك عندك في شخص؟

  .اشترك في اغلبھم: األخ
  ؟ھل اشترك عندك في شخص: الشرعي العام

  .في ھذه اللحظة... الكفر و ال، ماظھر ليبعینھ؟ : األخ
شترك كثیر من الناس ا: اآلن اشترك عندي سؤال یاشیخ، أنا عندي سؤال: أخ آخر

  .ر بشار، الواقع اآلن في العینفِّ كَ ھو یصلي وھو الیُ  عندھم
  ؟ماذااآلن ظھر لك كفره، أنت تحكم ب: الشرعي العام
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  .كافر بأنھ: األخ
  بناء على ماذا؟: الشرعي العام

  .بناء على الكفر الذي ظھر لي: األخ
  .طیب أنا ماظھر لي ھذا: الشرعي العام

  .نعود إلى األصل الذي ھو إلزامھ بالشعائر: األخ
ولھذا الشرع جاء بماذا؟ إسالم ونفاق وكفر، لیس شرطا أن یكون موحدا : الشرعي العام

إسالم  اسمھمحققا شروط التوحید الحقیقي الذي یكفر بھ أو یكون كافرا، یوجد شيء 
  .حكمي الذي ھو یعطى حتى للمنافق

  .یحرم دمھ ومالھ فقط: اإلخوة أحد
ال ال ، مثأقدمتستدعي أن  لكن أنا في المواطن التي یحرم دمھ ومالھ،:الشرعي العام

  .، لكن ال أحكم بكفره، الحكم بكفره شيء آخرال توجد مشكلة علیھ تورعا أصلي
  .ممكن أن یكون ممن غلب علیھم الشرك: األخ

  .، ال ما اتفقنا یاشیخال ھنا الحكم بكفره ،ھذا مسلك شخصي: الشرعي العام
  .أنت قلت تورعا ألنھ ممكن أن یكون: األخ

  .لكن أنت ما قلت تورعا، أنت تكفر بناء على الظاھر: الشرعي العام
نحن االن نجلس معك، عندما نجلس مع مدني ونتكلم معھ، ھو ال یفھم  :أحد اإلخوة

  .، ال یعرف أین هللالعقیدة ولو قلیًال 
ال یعرف این هللا؟ ھذا كافر، أنا أقول ھذا غیر صحیح، یوجد كثیر : الشرعي العام

  .واقع یعرفون، أنا اتحدث عن
  .اآلن یعرف في البدایة ال یعرف، اآلن في المساجد تعلم: األخ

انتشار الدعوة، المحاكم  الىن نتحدث في الدولة اإلسالمیة، نعم صحیح،: الشرعي العام
  ...یلزم اإلسالمیة، الحسبة، األمر بالمعروف النھي عن المنكر، إقامة الخالفة، ھذا كلھ

  .یعرف ومن ال یصلي ممكن ال یعرفمن یصلي في المساجد ممكن  :األخ
أنا كیف أحكم؟ رجل مظھر لشعائر اإلسالم أنا أحكم بإسالمھ بعدین أنا : الشرعي العام

  .ھذا كافر یتكلم بكلمة كفر، تبین لي أنھ
  .أنا انصاري اعرف حال الشعبین: أحد اإلخوة

في الحكم باإلیمان  رادییاشیخنا ھذا اإلیراد الیوجد عندنا في اإلسالم، اإل: الشرعي العام
والكفر لیس بھذا االیراد، الحكم بإیمان أو كفر یعني أن تحكم بإیمان شخص أو كفر 

 السیر الجرارفي  ولھذا الشوكاني،-رضي هللا عنھم-شخص بناء على ماذا؟ الصحابة 
في كتاب األم  -رحمھ هللا-إن معرفة الدیار ال أثر لھا، اإلمام الشافعي : ماذا قال؟ قال

والمسلم معصوم الدم في دار الكفر ودار اإلسالم وال أثر في حكم الدیار في حكم  :قال
إذا  نحن) اعرف أن الكفر أكثر أھل الدیار طیب جزاك هللا خیر التوجد مشكلة( الناس، 

ألن الحكم بإیمان أو كفر ھو بناء على اسباب ظاھرة، ،حكم القتال یختلف، قلنا بھذا قتلنا
مسلم ثم تكلم عندي بكلمة الكفر ھذا عندي إذا  ،بیّن لي حكم الكفر ما رجل أظھر اإلسالم

  .مرتد
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  مرتد أو كافر؟: أحد اإلخوة
مرتد لماذا؟ ھو لیس عنده إسالم صحیح مثل النصیري مرتد؟ الرافضي : الشرعي العام

  .مرتد؟ طیب كیف ھذا اصال مشرك من صغره ھو مشرك، ھكذا كل العلماء
سماعیلیة في مصر قدیما العبیدیة، ابن الجوزي كتب كتابا انا اوضح لك، الباطنیة اال

قال كلھم مرتدون، طبعا جلس ثالثمئة سنھ ولد ولد ولد قال  )النصر على مصر(اسمھ 
مرتدون لم یقل كفار، ابو حمزة الغزالي في كتاب فضائح الباطنیة والنصیریة والرافضة 

- النصیریة : قال -رحمھ هللا-مرتدون، لیسوا كفار اصلیین؛ مرتدون، شیخ اإلسالم 
  .مرتدون -فتوى

  .مثلھ قال قتالھم من جنس قتال المرتدین: احد اإلخوة
ونص على أنھم مرتدون بعدھا بفترات طویلة، وأئمة الدعوة النجدیة : الشرعي العام

المشركین الذین یعبدون القبور وینتسبون إلى االسالم مرتدون، لماذا؟ ألنھا : حتى قالوا
كان كافر أصلي یجوز إذا  نحن أخذنا نصیري؛ قتل، لكنإذا  یر ظاھرة،ردة أشد غ

 ،المرتد أغلظ في الحكم من الكافر إطالق سراحھ، ھل من أحد یقول ھذا الكالم؟ ال، ألن
  .أمان صلح أو یمكن یوجد الكافر

  تبدیل األسرى ھل یجوز مفاداتھم؟ :أحد اإلخوة
  .شیخنا حتى ج لھا تفصیل أكثر یاھذه المسألة یحتا للمرتدین؟ :الشرعي العام

  یعني القول الراجح؟: األخ
یجوز مفاداتھم، األصل قتلھم، لكن ھناك حاالت یمكن أن  األصل أنھ ال: الشرعي العام

تراعى بناء على عمل الصحابة، بین المرتد المقدور علیھ والمرتد الملحوق بدار حرب 
مكان، فھذه المسألة تطول لكن  أن الصحابة یجمعون علیھم حكم المشركین في أكثر من

یا إخوة ھذا ھو الموضوع إن شاء هللا تعالى ومن اراد التفصیل من اراد التحلیل 
أزكي لكم الشیخ أبو مسلم رئیس دیوان القضاء  ، الفإخوانكم موجودین، من اراد الشیخ

عبد والمظالم، ھو طالب علم من أراد أن یذھب الیھ ویستفتیھ فأخونا طالب علم، أما ال
الفقیر فأنصحكم ال تأتوني جزاكم هللا خیر، یوجد األخ ابو ھمام بن علي أیضا في 
العراق اخونا االستاذ ایاد الحجیة عبد هللا، كلھم طلبة علم وافاضل وأخذوا العلم عن أھلھ 
فدائما یا إخوة ھذه الموضوعات البد فیھا من التشاور البد فیھا من السؤال، یعني أنا 

 هللا طالب علم مع طالب علم مع طالب علم یمكن أن یوفقن طالب علم، ولست عالما لك
یكون فیھ بركة، لكن أخ الیوجد فیھ علم أبدا وبقوة ھذا شرك ھذا كذا صعب جدا، البد و¸

  . من طلبة علم البد من التفاھم حتى نعرف حكم هللا
  

********************  
  

  بفضل هللاتّمت 
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  :رابط المناظرة على الیوتیوب 

https//:www.youtube.com/watch?v=hQtfXrM6Nkc  
  
 
 
  


